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 1 راو ٍ

 هم

 يجزايلا فيصان يسرا

 كا كاف لوك ىف :سك : .ىدقتا ميهربا ديهشلا يجزايلا فيدان خيشلا از

 اهنغ نوهانلا ىنعن دق 2٠ مارح نبلا ةوهق
 ْ خييشلا لات

 أمل» برشا اذاو امارح اهوعدت 2

 )ع ةيك رودللا يوارلا ةدد رح 0(
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 أذيا هل سافئالا ةركاذم

 أملاق سافنالا 5 اذ ةقيرط ىلع اعلا ضعت يجايلا فيصات خيشلا راغان

 لاق هيلع مهرما لاط

 90 هل تاقفارطع قىدقشاف ل اج ةكع راطعد ثرره»

 درا نع موُقلا زجعف همنا 0 ءاوذلا قدسي نم لعب 7 لكم ةيفاقأا لعحو

 3 00 دع ١ لصف عجار)

 0 . (ةيكويمالا يوارلا ةديرح)
2 3 
 د 0

5-7-6 *« 

5 
 ةليت هوي*وه تل ل <
 اذ 2 8 5

 رك 55 ٠
1 6 2" 2000-0 

9 1 
 : 5 7 ٠ ام ب
 0 23 2-5 ع 3 اهنا هل 4 ولا

 3 3 2 »+ سس 9

 مهل كن اع

 08 نيكسلاو - 0 ١"

 نكرر ١ كرت ١ ىننا ادا ١ كرش 1 ةكيترف نئابو و

 ىلاكلا ١ ينكتب [ تتراوا ع ولا قد نم طقم داكتف أد ى يروها

 0ك اطسفلاب تاققلا ىلع يشع 5 رومكس ين ا تحو اهن 0

 كاع قاال) :

 ل 39 ةيهترذا ةللئامب لع ماعطلا لواتتجا ىجزالا فيص 0



 ما لاا ل < كلو ْ
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 . اشاب تحدمو اضيا وه ظ
: . 

 ماشلايف ايلاو ناك مايا نابحمر يدنفا حابمعم ووبمجلا وبا ساب 1-لا ىدها

 لضفلاو فراعملا زنكأب كردتل ةلالج ريرألا مسج يق لاب

 لدعلا 'كلف.ىلع حالصا دقرفك العلاتحدماي يسركتلا ىلع تناو

 - ١

 رداونلا هذه فل ءوأو اهنا هل

 نيتيسلا نيدبهب ةليدم ري را الع ةح وسلم هل اهداعاف هتروص

 ءاقدصالا تارايز انلشقافدحالا موي ١51١١ ةيدالأا ةنسلاءدب ديع عقو نأ قغتا ظ

 «| © ىب“ 5 | مم 2 يا .- 6 رمى

 ةكفلجتف ١555 ةدرجفا ةحْلا علك مر 0 لوا ناك نا قا يدلا نينثالا موب

 مر راق هتداعل اوال ديعلا كل ذيف انترادز ع نإ يدنفاحابصم لضافلا انمردص

 ةثالثا تانالا عرش 1 ْ
 و

 هءابض انرسخ دق صال اند اعطاس َءاض هحابعم انل اولاقف

 هءافظنا .مسنلا سم نم تئج لبخ ,ءاتديع روف اتصرحا ط1 كد ١

 ءاجف هلباقم ارطش رطُت# لك ىلا اغيضم اهسفن ةعقرلا يل داعا نا م 3

 هَءاَمْس ىردن بادالا يىوذ ظحو  انظح ءوس ائنالخ ىلا انس

 هءابب # ايتدتفا -- دعا ”ةنلظاو " ذاع وقتو ؟دعب مل انوكت

 هءاتس ”اتغ" دانعالا سجحم ليق' ' اعطاس ءاض ةحاصماتل ١ اوااعق

 ياض انس دق  نمال التف ١ انحلرو هع ىكنا ب اتناك

 مهءاج «')هرجلاو ناضمر ايأ اندبع رون اتتمرحا ) كّشِيِب

 هءافطنتا مسألا رم نم تفخ ىلف .ظفاح كرودل ةاكشم يفاو

 مرحم ربش لوا ةرايزلا موي نيوك ىلإ راشا (؟)
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 يسنالازمع ديسلا
5 

. 
 3 ١ 1 دج اسق ٠ هي ل 0 55 3-2 | . 03 2 - ٠

 ةراشالا وهودل ينمتلا هنمرظتني لعجةيئب ةرهق هاقسو دحا هراز اذا ليخب نأك
 هول . 00 ا 5 |

 يسناأل رع ديسلا هيف لاق داب ةقورعملا

 هَل
 ءادد محلا قيدحس نم ةورععد اهل دوج ىسمأ 32 ةو 3 امجحس

 دكا ارتحت نفح ننلو يدك دحلل تنك, نيل الخانات

 (بذعلا درولا)

- 

 اشاب ليعامسا يويدخلاو اقسلا دمحم محددا

 هنارهزالا عماجلا خيش اهل ىيدك خرشلا ريهشلا رعابلا نع قور 6 ا نم

 نا داراؤف سلجف ةافودملا ةكوأ 2 ةكرعل اكن ل  عامم ىويدخحلا ىارس ىلا لخد

 ءكاردتساف نيرضاملا نوع هتةمرف - هلل دممللا - لاَ (نيرباصلا عم هللا نا) لوقي
 - للا

 دحاإ ع 8 وقوي امدب | وا رش ىلع لف وقوي اهرعا يدلا 1 ١ لاقو ىف

 هساعم ةدايزب ىويدّحا هيلا نسحاف ٠ كدالوا

- ] 1 8 - 

 أرحا رطفلا د نع هللأ 0 ©« ىذدح» 9 2 طاقأ ل ا

 1 1 31ه .٠
 أرسم انآلا طعاو مو_صأ ا «ريغلاك 2 ىذاب 7-6

 : رعص سانا عسح اف كرد نيع ناقرلا .لحاصل ' ' تفدص

 (روكلا ة)



 ما وصلا ادا رعش لون
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  اشاب تحدمو اغا وى

 ماشلاؤف لاو ناك مايا نايذمر يدنفا حابمصم ووتسللا ورا" اشان ودم دعا

 نيتيسلا نيدهب ةليدم ريراا ىلع ةجوسنم هل اهداعاف هتروص

 لضفلا» -  فراعملا كاب . كودقت * ١ ةلذلج رطل 5 كايف

 لدعلا ”كلف.ىلع حالصا دقرفك ٠ الءلاتحدماي ىسركلا ىلع تناو

 ١
 تك

 رداونلا هذه فل ءوأو اهنا هل

 ءاقدصالا تارايز انلشقاذ دحالا موي ١5١١ ةيدالرأا ةئسلاءدب دبع عقو نأ قفتا

 فلختف ١١55 ةيرجمحلا ةتسلا ءدب مرح ربش لوا ناك نا 0 يذلا نينثالا موي

 رحم لضافلا انقيدض

 ةثالغلا 0 هذه هيلا .

 هءاسح. انرشح "دق "ضال ؛انلتك ا 'اعطاد ءاضاهحاصم ال !رااكف

 مُطنا مسنلا 00 نم ا لبق 5 رون انةمرحا / كت

 ءاجف هلياقم ارطش رطش لك ىلا افيضم ايسفن ةعقرلا يلدا

 هءاقس ىردن بادالا يرذ 2و” 2 اظح وس اكالخ ىلا نرش

 هءابناا انتدقفا ,, دع ها ريبختو ادعب 5 ان وك

 دانس ”انع7 "دارعألا "نيمم نيف. انطاسا ك1 نام را

 هءانح. "انرسجا دق رهال (انلعق ' اا هل ملا ع انراد ىلإ

 هءاج (١)مرجملاو ناضمر ايأ انديع رون انتمرحا )] كشقح

 ةءاغطتا- مسنلا رم نم تنخ لف طفاخ كرركلا ءاككشت د

 مرحم 0 لوا ةرار زلا مون نو <[ ناقا 0



 لا د سب ردا
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 يسنالا زمع ديلا
5 

 ةراشالا رهودل ينمتلا هئمراظتند لعج ةيثب ةورق هاقسو دحا هراز اذا ليخب 057

 يسنالا 0 ديسلا هيف لات ديلا ةفورعملا

145 

 ا ا ا
 هيا "ا

 5 5 5 9 5 ا 0

 ءادلاب هدا امج تلفو ىمكلا فرع اهليمساسأف ساثلا كك

 "00010 هك طاك 5 :اهيرقي اك طاب نم تلح اك
 كلا ةيرال)

 ه

 اشاب ليعامسا يوبدخلاو اقسلا لوحم سيلا

 هنارهزالا عماتا خيش محا لمح خيشلا ريهشلا اجلا 5 كدبد ٠ طا نم

 نا داراف سل ةافودأإ ةكعما ف هد زعدل اسان لسعامسا ىويدخلا لك كا لخد

 كاردتساف نيرضاملا نويع هتقمرف -- هلل دمحلا - لاقف «نيرباصلا عم هللا نا) لوقد

 دحا واق لع امقوقوب ا ََك واهربق ىلع كف وقوب اهزعا يذلا هلل نيا لاقو با ولا

 هشاعم ةدامزب  ىوودتلا هملا نيحافا .؛ٌكدالوا

 هَ

 ناغفمر يدنفا حابدم

 لاف نيرطافلا نم هلثم ناضمر يدنفا حاببعم نا معزو ناضعر مهضعب رطفأ

 يدنفا حابصم هيف
 ارح ف طفلا لذا الا » كلا ربل +« قانحسا نرشلا فن ارطانل“ لآوقا

 000111 امال ليما اج ةريفلاك» قنا تبعز

 (رزركلا ةم)



 يقابلا دبع لاقف ٠ ابيضغم سيعذ - هللا ألا ةوق الو لوح ال - دارا هنا يلاولا نظف

 يلاولا رم ٠ لوح فن مككحم رهشا ةعبرا الو لماك لوح ال

 تابطرأ ا نماساك مداخلا هل مدققه انا دواوع ام هركادلا يلاولا ا لا لاو

 هناف هللا لوسر ةنس تفلاخ دق هل لاتذ هحزاع نا يلاولا داراف ةدحاو ةعفد هيرشف

 نيتعركتب رمفملوالا ةعرككلا ت درشانا اهدباجاف ٠ تاعرك ثالثءاملاحدق برش ناك

 هك ار دخلا نم كدبضخف

 ةديرفلا هديصتلا هذه هرعّس ديح نمو

 لجنم  ى رثعلا ذضحت تدع رد كا ىذه ةلها انيلع
4 030 

 اذه زايد < هكا 7 تراس لا نانا ردايب كساد

 انشلا» نم: فردا رتكك 7 :يولباطا" ىراذم هني

 لختملل + ١ جاتحا + امف' اعقدأ,  تاضابلا نحر تكل

 يبطصملا اهروثت روجسب مو.حلا ىميلس هتزيخ دقو

 لكك ءاودلا“ ىال .اننتفإ انعر ار ةلرقا

 لافلاكك لشافلا ههنا (|ضاادكك مقا

 لفطلا ىلع يكب لفطلا يك ريدم نمد لع ا'كر
 و

 00 نمر ىلع يكس أس كسلا اذه كعد نم دن الأ و

 لوالا ىلع ريخالا م املا عم موسيلا اذ ”يفاشت

 ه5

 ىناتسلا يدنفا هللا دبع

 سروفيتسير أ لاْثَم هدف بصنو ةدحتملاتايالولا يف وغاكيش ضرعم ميقا ال

 مظنةفاتخمتاغل نم ءارعشلا ىلع ضرعملا ةدمع ثحرتقا اكريما فشتكسم سوباوك

 ملاعلا اههمظن ناتيب ةياضفالا زاحف لاّثمتلا ةدعاق ىلع شقنيل امهدوجا راتخم رعش يب

 مهو يفاتسسلا يدقنا هللا دبع يرغللا
 الروه..الا+ .لسملوكل ابرة ىماتع ١ ارجل كقاعا# كا ردها

 الاثك .دحل حب رضلا ”:قوف .٠ ةهتاعجور انفهرذا تا

 1 مدل

 ١٠٠١ ف
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 دعسالا كب ىلعو يشرقلا 0 ١

 ءاقملا يهمزااف كحل كب ىلع ى اع وأ اترك ابع خيشلا دقو

 خيشلا لمف بتكللا ضعب هلأ عسملاو داع يلا هدشنيو 0 ّ هعمرك ادي 20-6

 نيتيسلا نيده هيلا ىموملا كلل ا دعب نذا نودب فرهناو ماقملا

 قدغلا لدا رااك تاو 6 0 ةهاماتا تا امناف كذا ١ بأ كدر

 فردا 6 ىسمن لع تاشخ يلا تحف لو نذا الثا قة فرخدا مم

+ 2 

 اشاي دوادو يرمعلا يدنفا ىقابلا ديع

 ُْ هنومحوبو ماج | ماظعا يرمعلا يدنفا يقانلا دبع نوددتتب لصولا نايعا ناك

 2 لاضوملا يلاو نييعت ثاكو ماكحلاو ةالولا ىذا هرمأ روتساف رومالا حم

 كلاضقنا قفتاو هترالو لع يلاعلا تبذل 0 نا لمق دادعي يلاوب اطونم مايالا كلت

 قالا دع (لصولا نانعا تدتناف دادغب لع شان دواد ةياللو ءانثأا ليصولا ىلاو

 نم ضان دواد ناكو تاغ ىلا راف اشاد ع نيرعتب ط طدم وتلاو دادعد ىلا هجوبلل

 نيب هداحاف همودق بلس نعل 0 همرك ف كدا ةعاضد 0 ملعلا لها

 نينبلا

 )كم كم درا را ا يا ا

 ارو اى كالا يف ئراأ نأ قارا هتقو# ” نوراها ثنا

 ساب ىيحبأ ةرازولا تاط ىلا ردابو كلاذ اشاي:دواد نسحتساف

 تلا

 كمآ

 اهيا ايه

 0 ابضعالا ىلا رظنو داك اللوح ئحسل أ هيلع اومككحا اان دواد يلاولا كاف صل

 الو لوحال - يقارلا دمع هناحاف 0 ةعيرا سند هيفكي مما لاف يهراكتفا ذخأ
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 اهنا هلو

 ةداغ ,قاوفا اقرا نعد عم توريب يف ةيركا ةقيدح برق ام !هوي ارام ناك

 لجتراف نب 2 ل1 رزان نيدتلا ةدروم ماوقلا ءافمه

 ناار ا ضلك 0 ا 3 لامحلا اودع ىلوالا لق

 نا ىطاو هدو 1 ها 2 !ومجعاذ نكلَو 0

3-08 

 نالسرا نكسرمالا

 لااَعَف هيضعسف نم ناكو نالسرا كف ريمالل رعّش يق ىلع مهدحا علطا
- 

 نا ل وودسدو قرأ :تملا نو شه اكاد 0 كلصمع ريمالل 2 تأ لكلا ايل م

 ناذاه مهو مسرأا 2 تكتم اع ن اتيبلا ناكو م اسسأب

 لعاف ليم ل نم عض أع اهريوصتن ادكناف كتافشتدو

 لئارلا . لئازلاا ظفحم الو هيسر عم مسنعا ىضم الاو

 كل

 يرئازدلا رداقلا دبع ريمالاو بفز قداد 2 ش

 نم ناك بيغز قداص خيشلا همسا ديجم رعاش كيلعب لامعا نم نينوي ةيرق يف

 يرئازللا رداقلا دبع ريمالا دصقف هميظع ةجاح نيئسأ| نم ةنس يف ثدح هنا هرما

 فرصناف كل ردتعبو كر ريمالا نا دلك مداخل ه ءاحف 1 رغ ةديصقب هحدمو

 هدصاق يلرعلا ريمالا اذه سيخ نا نكح ال الئاق هسفن يف ركف مث لابلا فساك

 نيتيدلا نيده مظنف

 اناطاس يلرغلا بناملا يف ناك دق نم كردي رسعلا نا ملعا تنك ول

 اناكيذلا ناك الو ءاطعلا لفل مع كفا يلو 0 تكول ا

 ٠٠ هل كاف امضغم مونلا باوثا يف جرخ نإ ثمل امف ريمالا ىلا اهب ثعب مث

 ىلسرا يذلا مداخلا ىعدتساف ءيش يناصي مل لاق ار 1 انوجه ىلع خيشاي كل
- 

 2 فرصناف ةزئاجلا خيشاا ملسو هدرطو هدلحو ه 5 :اخا كعم

 ( نافرعلا لح ) :



 رصعلا ءاةرعس رك 11

 اهكرت دعبو اهكرتو ةئبا يطخ ناك دقو راعشالاب لدا ا

 لاقق كرف احا
 ارب يفرغ كاخاب

 ةارانف لالدلاب ينوذرع مه

 املا يلوا-.رودبلا نم لالدلا نا

 أدمس ا 0 ع احعلا قد

 ىتورتسا امظلا كيتاهف نزحاو

 دواس لالدلا

 42ه

 5 .٠

 ا

 نع .نيلهاجاي
 در

 ينوباس ىروا طرذ
  1“كم 5 .٠

 تار لف ةييبعو ل

 نم نالاو

 مهرازم لك اودعب

 كرا
 :ةلاب

 اوذدو مهتي انف

 ين ودع 7 دععد ينودبءتساو مهدا< وذ باس دعيئدا<و

 ع ودرلا لق م ةكسمدعو : مهامح 0 1 م

0 0 

 املك ئدحو دادزاف

 املغلا

 مج اد نسر ب ارحجه تكد

 ةحبص ع 20 اىظحاوأ كنلفف

 نانا لت ناعيا كان

 يناعل ءاقللا ّ اذا <ذاو

 ىلدالا مهو مهلابج ليتق اناو

 ينومال

 لا كارغ| 5 نيطلاو ىلا

 مهنا كامل رد

 رده لعد ا تا

 نيكسلاب صعن 8 لود نم

 ردم

 كا

 نينا مكل رو> ىلع اوريص

 كيرا طرفل اوقلظ نك قظحا

 يثو.دا 5 دعي كداءوف اومدا

 #0 ع

 ياش يذتفا كاش

 تاما ىدحا هثر ع

 راما ب له لجت راق

 ىذللا انا مد ىلا لا نيا نم

 اهم سهلا ىعب 56 7

 تاديسلاب لقاح 02 هنا رطاو هتوكسل , مدلا دقاق

 اكا ِى 35 ي تملايف

 ىه اه اناا ف طا لد
4. 



 ؟ 6 ا 2 0 اح

 0 سدا 29 ا 0 3 ردع ء] 1 خلا كف حر نمد ثويب نحل ية هه 0سم ف تاك

 1 نر 4 قاع ىأد ى ةثافثلا هنم تتاحف ةفيطللا هتاكنو ي مشلا هثيدجي تانوتفم
1 

 د لاق لاظ ىح اهرصتخ 0 تدر

 | ربا ىح هر ص تر هرفظ رهوجلا 0 تود

0 

 يروغلا و ك اش روتكدلا
 ناك بطلا نق سردل اهدصق ذا 20 كاس زوتكدلا ناك اهدَع

 ام بان 0 0 اء هل تناعئدلا 32
 أو اًنَس ان مظناف رعاش .كنا نوءءزي : اموي قوكذملا نقلا 2 كاف رظقا كل

 ليس عقلا :كاذ: ىلا 3 له انضوا + ى“ ةنح نع. ازئاشلا

 ليحتل ةد ريد . ىمح دصقإو اركاب حجرعت اهتيوءر 0 نأ

 2 ّح 0-2 لوط” هلالا ا مييست ٠ تاق. - علتساو 30 ةيرنل برك لعررفلا#
 نعم«: هلآلا 2 ةكتفامو اهف3 ””ةدوع رم ادرار دك اك

 ايربح مهماماو مهسنرو مهدرل ةالمعلا نوميعي ابيو

 هه سحا 17 كح نا مزادو كيك“ 4 رعشلا اذه نا لاك كلذ كَ كحق

 لحتراف لعفا لاق الاح هريغا هل لاقف

 اسسق حدام يلاف رذعاف اسسخ ميدملا يف يرعُش ناك نا

 اذه يىلافك باجا يىلديدق لمكأ ىله روتكدلا هل لاقف كحضاأ نه برغأف

 (تارسأا ,'ضوو) 0
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 ته يدنا نسخ و :يروتلا راك اش كلا
 رعاشلا هقيفر ىلا اريشم «تارسملا ضور» هناتك يف يروخ ركاش روتك لا لاق

 سم قو وك لملا سلا اهذاش هيا بسآ 308

0 



 رصعلا ءارعُس رداون 34

 بتك اماق ذخافةل الا ىلع ىداتك ىلا تدعو هراجيسلاو ةوبقلا هل
 رداسق | ءاتشر | هع ةرصقر ؟ا(هدر راكفالا مسرت كتدبع

 رهاظ فرحلا مسرب اهرثمت ىحضا كامي ىرا ينكلو
 ل مارا يل كرم < ىفاعملا 77 ءاسرا ١ تالا كادر

 اقرا انآ كياروإ لادشالا ةرثك نم'ءءلع وهام عم هرطاخ ةعرس ينةرجعاف

 أهلمس ةلطابف مسرلا يف رثءتلاب يايا هتمبت اما .٠ تاس>تسا نا اهرشنتل تابباآلا كيلا

 هثدداحمأل لمع لك كرت مدع

 ل رس هل )

2١ 

 يملح يدنفا ميلحلا دبعو سيكرس يدنفا ميلس

 مدلل قا رعقلاا اول لما انلكت سا - هتلحب ىف نتكارسم ىدتفا ملسا كلا
 ترس رعشلا ءايربك ناكف يرصملا يملج يدنفا ميلحلا دبع يلاثلا مزالملا ظفاح دعب
 هندلشناف نحو ىلا هم

 نانا دوا مظان < *وا- بطاخ  غلباب الها

 رشن ١ يا كنف :ىدوربلا

 هكا ا ا ا
  0ءارعشلا ةيار 2

 رئاملا ماسحلادو ع اربااب ةماعزلا كاف

 باجاف
 يرطاخ كلاس زجعلاو قحجيرم 2 ىوملا بد

 رع ا 1 ليقا نيمالا دلمل | رع 5 أب

 (سيكر س ةلح)

 هلا تا ربل ديت ١ يذلا < قلل يرتلات



 قرن ..-يفلا"' ءىطلاو , بنما - ىنلا ١ 1قرالاو
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 يلصوملا ناممع عجن سلا و يناتسبلا يدنفا ناميلس

 يلاتسملا يدنؤ!ناماس ىلا ةناتسالا يف وهو 0 نامثع خيشلا موحرملا لسرا

 ٍ يقي. ام ذئموي اهيف وهو
 بلظلا ةكادعو قاوتلا قو" انلتوم" >2 ل

 كالا رك مويلا كلو ةعئاط حيرلا دواد نبال

 ىف اي ام ريطشت هل 1 7

 فطاخ يحانج نم عماي توملاو ةماح ميكحلا نايلس تءاج

 فئاخلل احلم كناو مرح مكحماقم نا ءاقرولا ءابنا نم

 لوالا نع يناتسسلا يدنفا ناملس هياجاف

 نخل 9 [كيودتا ىو. هةشفرافا» لك © ناش

 برلظلا غِلبي نيقارعلل ةيفافق قورف“ يف لقت نا

 ريطشتلا ىلع هباجاو
 فصاعلا عيقرلا نم هامح يغبت ةماح ميكحدلا نولس تءاج

 نم عملي تولاو ىدرلا عقو فخم ملو هيلع تلزن
 ٌفئاظلا تيط نينعو هيفا رتل 0 يكب ام نإ كرولا ءطنا

 فيئاجتلل "ادق, كائاو ل مرح "اا ل فايا للا "عدل عيمجو
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 5 ٠

 نوءغ يدنفا دوادو يناتسبلا يدنفا نابلس

 قا سبيكر س يدنفا ياس ىلا نوع يدنفا دواد تك

 اهب ةباتكلا يف تاعاس يضقا اهب اعاوم ينارتف ةيدرعلا ةباتكلل ةئثك ام يدل

 تمدقو هلع تيان قاتلا يدنفا ناماس ةمالعلا ائقيدص ارئاز مويلا يلءاج لق



 رصعلا ءارعش رداون هاا

 يذاح رغالا ههشل محن اهيف ودبي ناقفا مانانذأ
 داتشالا ”يطما نم :اةهازتا "اها تونا "ام - كاتاره وح“ تن

 تداراو همسب اهيترهومل هحدمو ذاتسالا هحدم نم ملذانلا دصق ةديسلا تارف

 ا كف هده تناك نا تلاتف' اهراث:اهن دخت ةفيطل ةحكتي زاظنألا اهبتعتو وأ نا

 لاقو نورضاللا كحضف ناتدوذكم نيترهولملا ناف كتسارف هذهو ذاتسالا لوقي

 يدنفا ليلخ

 دم مو جدلا كاتيا ئىضوت انا ”"ةحيلكللا ؟ةهازالا" عيبا

 ايش | يردللا لاكطو ”هقنما. د ولاتوتيدالا زيلع اه قمرق
 0 ير للا انهض يفي ةارفلا كيذكتتا تلات

 (ناّرطم ليلخ ناوند)
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 اضنا هلو

 رعرلاب لح ضاينلاب وسكتم َنشعن اذا و رصمب يلزنم نم .احابص :تج رس .: -لاق
 باش هنا ينباجاف ديقفلا كلذ نع مهدحا تراك جئرفالا نايتفلا نم طهر ةعبتي

 هذبب هيثرا تقةفطو هب ةفرعم ريغ ىلع مهعم هتعيشف هنوعيشي اوجرخف امارغ رحتنا
 ليوطلا كرتلا دعب هتمظن ام لوا يه فلا تابسالا

 ىرعالا١ ؟اطف 1 هكسر ٠ ؟فوكمنرا اقف". هتئارق

 وع ل ل ا ا ا

 ىوملا نم سق نح هلو ابيف نج
 فردا ١ نما ىداد "مرا دلا> ىضقو

 اذ يدلل ءاكلاو .ىبا ا ريل ناك

 فرت اهلي + اريثف“ .١[كتيغلا كد هانقدو

 قرصا نم . ريض" كاما نا 5-71 ”ةاتقرع ام

 ا بيتل ف كوحا ١ كضرشا ١ ف ٠ انهو اغا

 فرغت الما نمل ويف“ ١ اةءاكانغاا 1 ناسعا علك

 ىوتلا 0 مشا ا باطي اننخح



 5١ ردلا ءارعّس رداون

 تاوعدملا نم ةديس لك ماما لم :راهزالاب ةنادزم ةدسئام ايهو هلالتعا مايا
 عضوو اهتبحاص ىلا اهبس راهزالا برقا اهرئاظن نيب ةديرف ةرهز اهئم ودبت اسناك
 دادعت ةديسلا ةبجولا يهو امهادحا ىلع نيتحفص تاذ ةاوتم ةقرو سأكلا ءارو
 عضو ينعم مظانلا اهيف نيب رعشلا نم تايبا ةيناثلا ةحفصلا ىلعو ف ول املا ةمعطالا

 اهتحاص عاما ةرهز لك

 ةدرو هاو ةردصتلا ةديسلا 3 لاف

 هراتخم اةرد وذ ,دقعا لك ” "تان لك يق مالا فاك كا

 هرامالا ناثللا يف تروللا نا ٠ .انيف ةرامالا تصنف ىالتف

 ةسجرن اهماما ةاتف ةفيحص يف بتكو

 خان الو ناتسوب نيل .هئاتجا "سال

 مظاكلا ةلقم اهنع ضف هنئلجخا كلظاملا نكت

 ةقشز اهماما ةاتف ةنيححص يف تكحو

 حاف لقعلا نم بيطلا اذف ابيط انل يحوف سلجملا ةقبنز
 حابصلا سبق يف ىدنلا نم 2 ةرطق يف غيص ماستبا كنا

 رمح ليمج رهزل مسا وهو انا ةرهز اهماما ةليقع ةفيحص ف 6

 ظ نوللا
 راثتفا. نوف زخفلاو) (ايقرعوا (|مح "ىف ةطاوراا ناك

 رابنلاب ,موح رولا يف :تناو التم ىعدلا رعد

 ةاف اهءازاو اهاص لابتقا لوال ةينب ةفحص يف بتكو

 رجلا قفا نم يركن نا
 ركفلاو نيعلا :لمكروذ نملقعلاو نسا ايري فوس

 (نارطم ليلخ ناويد)
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 اهيا هل

 عيتجلايف تناك ورعشلا 3 ء يس داشنال ءارعشلا دحا هيق ىدصت ريس ىرج

 ذاتسالا حدميو اهفصي نارطم يدنفا ليلخ لاف نيليمج نيطرق :تاذ ةديس

 نقلا



 رصعلا ءارعُس رداون 1

 ىهو جيرف مادملزتملا ةبر 0 اوعمتحا دق مب اذا 0 توند الو ا

 ةماعلا لك لكافو اعو ها بشلا كدجو نسلا ف نعط دق الجر ثداحن

 نعاسلا يروا يدافا ليلخ ةداعسأا سخاض لجرلا ناكو ٠ نوعمسد اهفوح سانلاو

 000 110 رق مادم تلاق هلال ةثداحلا تعسف ةيالولا ةسايس ريدم ىرعملا
 يكلديساي اذا[ و باجاف ٠ ىتافح ىلا يدنفا ليلخاي كوعدا ال نا بحي ناك ٠ يضغلاب

 يدنا 1 فاش رملة يقرا نا 00 كنال كلاق
 كلفاحملا لوخدلل ينلهءوي ام ب بابشلا ةبابص نم يل لزي لو يت ترك اغا لاقو

 تاشلا تار نم ةكتاملا روصق ىلا لوخدلاب ىلوا 0 1 0 هع الضف

 ضراعا كلذ دنع .كيلع ىوقا الف ةجللا يوق كنا امسح تلاق ٠ يرصاعملاب خطا

 ديس ردت كالاب اف رعاش ىدنفا ليخ نا نيركذت الا .٠ اذ لاقو قسوم اجاوتتا

 ستيءارعشلا ةوادعو قسرس اجاولا قدص : يدنفا ليلخ لاقف : هئادعل كتاذب

 جيرف. مادم تلاق مهرعش سئارع نبف ناسحلا نوداعي ال ءارعشلا نكلو ىنتقملا
 ملف ىئالفحو انا الإ يح لك ف 00 تعلحنو ةديس لك تخدم كنا ركذا نالا

 كنا ماعا تاك امو يديساي كرما ىمالا ٠ يدنفا ليلخ لاق ٠ بيصن انل نكي

 كحذما نم عنام الاذا لاق ٠ هب ةمرغم انا لب تياجا .يلرعلا رعشلا ىلا نيايع

 رعشلان م ءيش مظن كوجراو كياع فوخ ال تباجا : كجوز ةريغ نم فوخ الو

 رظنف ٠ رعاش كنا نهربتل ةقيقدلا هذه يفمعنتباجا ٠نالاكاذ نيديرت لهو لاق

 لاقو ناعما ةراظن يدنفا ليلخ ابيلا

 روطلا ىلع نم كسول روكا ا تاك

 يروا لعفي اذامو اهب ءايبنالا ماهف
 ىسوم اهجوز مسا نا ىني إل ذا ليمملا ىنعملل اناسحتسا اريثك موقلا قفصف

 يروخ رعاشلا بقلو

 (يوارلا ةديرج)
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 نارظم يدنفا لياخ

 ضعب اعد لثات الف ستملا يف افاطصمو اضيرم نارطم يدنفا ليلخ ناك

 ااا (ناع يكشلا ضعي © 2 ءاشعلا لواعتلا كانه تناك ىلا ةيزضملا رمآلا
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 يثايرلا يدنفا نالبقو سومد يدنفا ميلح

 برطو سنا سام يف بدالا ناوخا ضعب عمتجا -- نائبل-- ةلحز ةئيدم يف

 3 روس ال نايخا نيرعاش سلجملا ىوح دقو ٠ ليمحلا يلودربلا فافض ىلع

 كف أ ةرابعلا هدب ةيسرع ةاع 2 ًارقو مهدحا ماق سولح ناوخالا ايوا بدالا :

 اياك انزازساب انج قدي اهي دق: انبر انما 4 هرم ىف عدرا وعش لحال

 0 ىنعملا اذه دّقع نب ا ضاكالع و4 ملا تر كوعف اهرسب حودن نأ! كن ا

 ىشايرلا يدنفا نالبق - لالا .كقفاذ

 هش باهزش يللا اعقضأ: 2 بساط كل
 ذقتت "اهيذل': 'انتيلاب ١ ءالذاف 1 ةةاهرشر عرس نا نيا

 --س ورود يدنفا ميا م ىللاثلا لكراو

 يرارسا ىوملا 2 ةحابا |( رعخ افصلا نارخلو اهيا تلزكلك

 يزاكفا تديقو ناسللا دقع اهزسب .حوبا نا نم :اهفودلو

 تيبب ىنءملا مظتف تايبالا ىلع شاقن كب دواد ريبشلا يماحملا ةرضح علطاو

 لاقءاذَكلَو

 ىف اتنسلال .تكلاق انرازرتمال فاد د كورك اًهلرعا كك

 (ةيرصعلا سئافنلا ةلح)

 عده رثغ ىلع لماع ليج ءايدا دحا ْنِم ريخالا تببلا تعم سينذا رك ذا : ةيشاح

 ةلئوق كلذو ةرردلا
 ةءاط 1! ةانلك رازافالا عضوم ىلا :كيسدا# امتدو .لهانيوش.“ لاو

0 
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 يروخلا يدنفا ليلخ

 ثتوراد ءاه> و نم لضاف اد 6 ةيك رويورنلا يوارلا ةديرح بحاص لاق

 ةاذح ءانثا جيرف يدتفا ىسوم واتداعس هيجولا ةرضح لزتم يف نم اهرب : .لاق

 ناكسو 'ىاؤغمتجل نق'ءاشنلاو!لاجلزلا نم ةعاخ تيارد تالا 05 تنل لكلا



 رصعلا 2| رع رداون ١مل

 اس

 مهاربا يزنفاظفاح

 يلح سابع ةيويدخلا تاذلا ةرمضحب ريهشلا رعاشلا يهاربا يدنفا ظفاح لثم

 ةنلل هتصن يذلا ميخفلا قدارسلا يف اهقم ناك ذا جا نم ادئاع هلوصو موي اشاب

 مثم يلا ةرماعلا هثدرصق كايا نبداء يارس حا ُْى لالا

 ىرا نا! ترتخال تريخ ىنااولو

 أامثمو

 ىدهلاةبعك ىلا ايندلا ةمعك< تشم

 يور فا 2 خي يمر( ١ ”نسسى كارلا د

 ةواقح 2 ىدحلا سمس 9 رينسل

 اممم

 ةريزكلا فاك تاك

 مهءاعد ىلف اوهساساو كر اوعد

 ا

 مهرقف دوطابتيواد دقو تءحر

 قتلاو ريطلا ةبر تداحو تدجو

 لن ير رات
 1 |ثمزو

 مهنا هللا دبشي كولم لياس

 اهرغم ليسوا دحلا تاياانا

 هداءوف تامركللا بح ماث ناو

 هاقال ىلا قزق تنكس او
 ىرذلا لاو سي تان اكل ناو
 صر رممالا اكو

 ءايدال و بدالا را كا بوكرعي 1 ا

 ريالا قوس ةدلاو هل ودلاو ةوصفلا هةيحاص 0230

 هامتنا لكي هكا وم كاي

 . «هللا ءاش نا » ءاعدتم 000 «هنيا ”روغتسا »

 اغركم ايد يدح َّ كسدعل

 اهتم نيدلاو كلملا لالج ضي

 ايران رهااورلا ف اهيودحام علا »م

 نا اه

 (؟ )هدو نرلانف ناته قفالا 17

 وم جلا مسوم يف مهل تنكو

 ا ايلا بسحا 2 مالا نع
 امدعم تسلا ةحاس يف اكرتت و

 تلك و اهرذاو :”ترضناف

 دحأ اي 0 ناك دقل

 2 ا حا ١ ناك نيل

 د

 970 أهثم ناك دق

 م (ىلع) ىلعالا هدح ند

 (روهزلا هل

 ىنءلا اذه داحيا ىلع رعاشلا دءاس ماعلا ُكلاذ ةريزملا

 حدبم تيب لك داعب :لوقيف:٠

 ءاسنلا لع لت يذلا ةرطملا“ و



 00 رسمعلا ءارعش رداون
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 هما رك يدنا سراب

 تعنقت دق اهتادحا ناتاباقتمناترجش هيبناج ىلع ارهن ةمارك سرطب ملعمل قار

 ةناثلاو .نانفالا ةن الم ناصغالا ةناير اهماوقيف ميسنألا ب ىعالتو اهمامكا يف راهزالاب

 : لاقف قارتحالا رثا اهيلع نيعارذلا ةطوسم قاروالا نم ةيلاخ ماوقلا ةيمم

 اتفدتإ هنا قاصك رورسلا 017 اي طا ا للا لك

 اقرتفاو هيدخ ىلع داد اد دقو نطا غدص هضراوع تكح

 قمع .رمو ا قودعم ليم اذلراقلا | ند جس اتحد هينثاح ىلع تمماق

 اترال ال ركحغن اهتشاع كاتو ١ ثدب لاما تاذ اها 7

 (سطرألا ىدنلا»

 ل

 اضيا هلو

 نيشلا ظفا نسحت الف ةيبرعلا ةغللا ةيبدجا ةاتف ملعي ةمارك يدنفا سرطب ناك
 بضعف «ريسب » لرّتف ريشب ريمالا مسا ظفل نسحن نا عطتست ملف انيس اهظفلت لب

 ةاتفلا نع ارز ةمارك لاف ريمالا موي كاد

 طقن ثالث ىهازلا همف عسب للي اطلغ اشرلا» كاذاه نيثلا ظفلي ل

 (ةيكريمالا ىوارلاةديرج)

 سي

 ةيظع يدنفا ىجرج

 يددفا يجرجالا راهمظن ام ةحامتسملا تكلا نم«ابصلا تامسن» ناويد يف ءاج

 ةاتف ترف ءاسم تاذ ىسوم ىعدي هل قيدص عم ةهزنلا نم اعجار ناك اذيب هيطع

 اقف "واش اهنا

 ايون ام“ هتقلاب . ععوشللا ناديت. ناكرفأ رونا ل ا

 ىسوماي .نأا .نياف ىولتت كتاه 7 تدي نياح تان 6 ا تل

 («ةيثوريلا راث)



 ركفلا ١ مسار داو 0
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 دادخ يدنفا نيما

 ل 2 ا ىلا لست نأ نييك رس ةلجم ةرادا تناك دادخ ىدتفا نيما قار
 فرظلا ىلع هناونع لعج اباتك

 هكعرشلاب رااكطتط» هذال 9 'ةففرلل ١ هذه ”ذحا .ةعاباب

 مل مرش 3 20 در الوتنوي ميهربالا اهلع
 00 كاكا "يلامزدأ اكدوا جلخ يف

 هناونع اذه تراك ىلع درلا ءاح نا ثسل امف

 31 نام ةرمص> ردع ةلاجفلا عراشب

 داز هكما هةعضللا قو ىعاشاب هعاش ةرردتلا

 ال ند سكرس ماس بتكح» يف
 ا ل ىف د د2 نكح هرتل كال

 ديربلا يف عيزوتلا ملق ةهابن ىلع ينثال يلاو : سكحرس ةلجم بحاص لاق

 ( كرش هع ريخات الب نيتلاسرلا لصوا هنال

055 

 . ولحلا يدنفا سنا

 هبحاصو سوراق يلال ةردان مدداوذ تح يف اي ام سينا يخا يل بتك
 انتطراعف اهاوس ن< رثكأ ىتةكحضا( ارك دلع 6 لصف عجار) روءااضزاححكو

 ريظذ فصن يلو كا اميفك 2 ىدحاصو توسف

 نيرص فاد هاذ نيدثالا 0 يواسي وأ ىمحا فصذ لكم

 ريسملا فاتخا ام لك عجو لصف نيبام يبحاصو تنكو

 دايبرسح ائعمجيف هئمايا ىرعملا ائاصفيف هرسايا

 ريصب لجر اني عجرتو يرض لجر انثيب بهدنو



 رصعألا عش رداون

 تيدالا يملا ىرتلابعس ٠ بك اذا 0
 تيبللا. امه لاقي تا الث هعلل افك لا

 كتيفملا دق ولا 61و فا(
 ( روهزلا ةلح )

0 

 را

 دبعلا ماما

 ماما ) اماما تيقاف ةطسوبلا برق موي حابص ارام تنك : لاق مهضعب ىكح

 تلقف ٠ رعشلا نم ءيش عامم يف كل له : لاقف اهيلا ددرتلا رثكي ةوهق يف ( دعلا

 2 لع يسعلا ةرتنع يول نباو يليمز دخت اوذحيا 'نآ نسما تحل 2 لاق <

 يه هدهو ةساملا يف اتايبا

 حا نم ةاحن ذل يدانأا ىداو عرش هحكالاو انيقتلا اكو

 فصلاي قدلا فصلاناكو فوفص تاحناف ةيث لا فيس ىلع تفطع
 يناخ نم سراوفلا ءالشاو تدعو 2ةسوبع هوجو يهجو يفو تحرف

 ينك يف ىئيس ريغ افيس رالو يبناجم يباق ريغ اكلت رأ كف

 فصنلابريطلاو فصتا ابىرثلاىضراف لداء ةمسق موقلا يس مسقو

 تيبرو عماعملا نب نم تعضر كناكُف سعينب سراف هللاو تقبس : هل تلتف

 لكي نيويحتم فوقنا و نينجا كالا كلذ عمو : لاقف ٠ حامرلاو فويسلا نيب

 تايبالا هذه مظنا تنك اغيب : عمسا لاقف ٠ هيلا ريشت ام مهفاال هتجاف 7 تيد

 ريطي يبل داكو افوخ ىصئارف تدعترافةذفانلا ةيحان نم تدب ةكرجب اذا سما ةليل

 (قربلا ةديرج) -- راذلا ةرك نم تزق انتراج ةلق ألا تلذا نكّتي ملو - اعانش
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 ميهرباا ظفاحو دبعلا ماما

 قيقرلا رعاشلا دبعلا ماما يدنفاد.ح ريوشلا رعاشلا هاربا يدنفا ظفاح لاس

 ( دوسا ماما نوك يف ةتكتااو ) باجاف ؛ جوزتت ال اذاا

 ليلد ريغب ايهار ملت ال لياخ ريخ تناو اليلخ اي
 ليحتبملا رم اهيز عاتدلاك , اوال ءايسح لك و ااادنإ



 ةضعلا ءارعس رداوت 1

 احرف ىرا ال ىتح نرخلا بلطاو نزح نع حارفالا ربءوت ىرولا 1

 ناكو هاج ةنيدم ىلوت ملاظ اح يف مهضعب هلاق ام اذه ينركذيو : ةيشاح

 أجرف همسا
 عفا م قيضلا اهاناا هام الا حج رفاه تقاض اذا روفالا لك

1 

 رغاد يدنفاسرطب و رازاعلا ردنكساوح:تتلا
 رازاعلا يدنفا ردنكسا خيشلا هقيدص ىلا موي تاذ رغاد يدافا سرطب لسرا

 نيس الإ ني لا عادلا ٠]

 همللاص هلامعا نكت ملو هملع نم عفن ال ملاعو

 هحار الا نبل ةدروكا ١" اللا نيب لتعلا مكب وهف

 يالا باوملا رازاعلا خيشلا هيلا تكف

 ةحلار هنم ةكرولا تالشرء  ابيط .اناتع .تحلا لسرا

 هحراللا نيهر ردصلا لعج ىتفل حرص ستعلا اذامنا

 هللام يذه ةخبطلا لمعت اللف حلمو زبخ انيب

 ةحرالا ةراتماسا اتفقنا ةلمحار هلواادرو تنك"

 هملاصلا يدايالا كيتاه معن ايو روجنج رطعلا ادغف

 هحنافلا كلت أرقي نم نيا همتخ هيلع تقولا عضو

 يف هريغ لضفي نمل ةزئاح كنرف ةثام ىطعي نا رغاد يدئفا سرطب ضرعف

 ظ , كر رككدملا تاسالا سامخسم

 ( سك رس ةلحح )
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 يررصاشاب ليعامسا

 رذق واو ٠ بابشلا ملع ول » لئاقلا يحنرفالا لثاا يربص اشاب .ليعامسا ذخا

 لاقف ىنءأا ةغالبو ىنمملا ةسالسب فورعأا هرعُس نم يبرع رعشس يف همظنو « سىشملا

 بش هكردي ملو ن امش شيعلا معط ردي

 بيرق ىمرملاو شيطتق ىتفلا ىوق لضي لهج



 7 رقعلا ءارعش رذاود
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 صاصق يدنفا انحو مسر يدنفا دعسا

 نوكي يك متسر يدنفا دعسا ماش سابارا ةنيدم يف ىماتيلا دضع ةيعمج تبدتنا
 مايقلاروكذملا رعاشلا ىلع رذعت ةافحال بورضملا تقولا ناك الو ةيوئسلا اهتافخل ارعاش

 روهشملا هناويد نم ةحبست نيرسعز ةسمخ عربت ةيعمجال اضيوعتو ةلا ندا ع

 ءاينغا هئاخسب ىدتقا و' اذبح ايف رذعلاب ةقطانلا ةيث الا تايبالا عم شرغ ةئاممخو

 ' ةيريخا عيراشملل ةدضاعم دالبلا

 صاحفتسالا بغو مككيلا ركشلا نم قيلي ام ميدقت دعب
 ينصاع ريغ عئاط ىعألل ان يمالم يف ةمحر مولا اببا
 صاصرلااب ال مالكلابافحاز مكتيلع ركأ نا مزعلا يف ناك

 صانم نم يل سيل هنم عنام ىنمتا ام نود لاح اغا

 يصاصق هعم تلسرا يلف ص اصقب متثعب منك اذاو

 يصالخ ماللاو دقنلا نموج را اهبو ةيدقن يصاصقو

 ةيعمللا نع هباحاف صاصق يدنفا انح طيسولا ناكو
 صاصتخاب مكل ىدبت اياحنو مالس ميركلا دعسالا اهيا

 صالخلالا © تفطاوء 0 ةتلتوإ .ادبط كسلا جرف داك

 يصاع ريغ ٌمسر نبال عئاط طفل“ نك 7 رجلا ركشفا تلا

 يصاقو ناد 0 راسا امن 3 اودجو عيدبلا ىلع اظن تقف

 صانم نم اهبح نع سفنل ام ادوجو ارعش تبطو اسفن تبط
 ضاضق ريح ”ءاجرس نقللاب اعمر ارادتعا كنعل كاكا اسال

 (ضانبم) .رهاشو“ 7" رك نم ايا ل ل

 (ةيركلا ةديرج)
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 حرفو يدودشلاد عسا

 هيف لاقف احرفدمسا ناكو هتذمالت دحا هرجضا تدريب يف ةيليلالا ةيروسلا ةيلكحلا



 رضخلا ءارعس رداون ١
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 ناضمر يدنفا حابصمو مدسر يدئفا دعسأ

 ةركريمالا ىدهلا ةديدر>ح كاك يدنفا حابصم للا م ىدتا كل ىدذدها

 هناويد لاسراب هديزتسيو ابيف هل ركشي ةيث الا تايبالاب يدنفا حابصم هيلا ثعنف

 لاق

 ىلدوم ساك عيضرو يديساي

 يللا تكا 8 زارا جيدمو

 ثقات بيدا م دكرد هلل

 ىدهلا خسن يتيدهو ىتيدها

 بصي مافريخالا نمزل ايفتجدق

 اعف ك4 كف لع نئماق

 انشر ” كرد دانت اقرأ
 مراكم ع هيدايا يراك

 ا 2 0 لق هل نماي

 تلك دق ىلا كفن كروم
 اما كيلا ىدي هل ادلو

 ا ردك ناسم لاب تار

 ةحردها اننا ارككم ىتلاوا

 انا امو ديرلا ىلاست تيناو

 ا

 يمنغمو ليئضلا يحابصم راما

 مكررا اما ءابفالا لعا تسر
 مقلابولالملا عسل هما

 مركتو ةياده لضف تركشف

 مدقتملل لضفاا نا لاق نم

 مستف كاذب لق كيرلا ا

 مسر دعسا ناويد مكتبجال

 م رصخ» ريغ ناضمر اهلين نم

هياء علخف
اويد ممسر 

 ةيا>او هن
 نأ ا

 ملسف كيلا تدم يدي يذه

 مس يا لعءفلاب تمسجتف

 مهرتلال كيف ملع حيحصل

 ملظلا نامزلا يف يمعيو يدهي

 ملسأا ردق هيف يحيسملا فرع

 يمتسرلا تابجاو .يذهف, اوفع

 مدلاب ىتح كيلع نضي نم
 ملعاف( ١06 علخ)رصعا ذهف بجع

 (ريصنلا ةديرح)

 هي نك ناكل علخ ىلا راشا )١(



 1 رصعلا ءارعس رداون

 ىصح ور حوراي لوقا ىنع تاع اذا نمات

 يحورب يمسج  تعبا يناك يمسر كيدها

 « وحلا دقق قراسإ وقرن نم" كاواتاق هللا دال
 (رردلا)

10 

 اضيا هل اشرغ نوتسو جرخلا

 تايبا مظن قحسا كيسيدا ىلع توربب يف مهدحا محرتقا 187١ ةنس رخاوا ف

 هدنع ماقا نا دعبو حرتقملا ىلع افيض لزن ءافرظلا ءابدالا دحا نا اهتصالخ لاح ةعقاوا

 هيفهبايثعضو اجرخ هفيضم نم راعتساف ة ا نيح ىلع رفسلل رطضا اموي رشع ةعض»
 هيلا ةباتكلا يف أطيا مث ةلحز ةقلعم يف هتيب ىلا هلمحت ةباد اهب رج اتسا اشرق نيتسو
 يهو ةبعادملا ليبس ىلع تايبالا هذه هيلا تاسراف لاماوجرخلا هل دعي ملو

 - ف يعمد نم اناو حهو . يف يدجو نم يبلق

 جببلا كرظنمب ماه دق .يجش لاقد يظاد قفراف

 جرتلا عما ندا "انارأو انالوم هلا هال
 ورط هلو" قرع“ هلو "ارطنلا هنا ناجح دكت 53
 حجرسلا نع ناسنالا ىنغت ررد هبو بصق هبو

 هيث [(نوورو ماثلا "نطارزو 2:1 تلعو ) ناكذلا) ف

 جرح الب هيف «0ةجيبلاو ..:اهتحفنو ' هيف. 2"ةجرلاو
 رثبشا" اذف رخل .ءاج نا + ار كدي ال يدركلا تارجر

 جرا كاذ نع ينغتال . رهوجلاو ءولءوللا دوقعو

 لجحعلا وا ناعظالا قوف لجع ىلع جرخلاب ثعباف
 جردع الن دعولل انو ..  لنماذات نثتنلا مد

 (رردلا»

 روبشملااشاب هللا دبعرصقاهنمضو اكتع يف ةريهش ةقيدح (س)ك ل ذك (7) قشمد يفريبش هزت مس|(1)



 رصعلا ءارعش رداوث 6

 لئام برعلل مجتنلاو هسفن ىلع 0 1 يكبي ليالاو يدتغا دقو

 لاق صخشلاكاذ صتناف#هيباشتلاهذه لعدتجي رق ىوقترعاشيا : ميهربأ خب شلال اقف

 قورافلا زعدمحاانا لاف 0 كسفنيف انئفرعو اهل كا خيشلا هل لاف ٠ هاتر رعتساف انا

 .يئاطلا فصو اذا» كبل اذه رطشي نا هيلع انحرتقا نسح 0 هانطسا.ف

 لدحاو اهتلامكفهيلت 0 !اكانالا ليك نأ تاك 2 3 ال ادترا هرطشف خل ا" 0 ض لحبلاب

 اهريطشت 0 تاسالا يه هذهو ا اناو 0 يلع 0

 (؟) لهاويلا 2١ ”نيدطبالا رهزلثامو

 كفا همان ا اق زيعو

 لحلاب ىلاطلا فصو اذا قرح م

 "بعشا عماطملاب اسيوا ناشو

 علا لاقَو

 هاا ل
 ةهاعم ءاسلا ضرالا تلاواطو

 رعت خرف رفعلا 6 عراصو

 ةممد كيلا نإ را ترد اذ

 كافحل (ثردأ نيمسشلل

 ةعرضو ايرثلا

 تا

 لماش ةيربلل يفوض عمالو
 لئا> كنذوا حبصاي ىجدلا لاقو

 ”لذارالا نيريذا م اركلا لاو

 لداتلاو ىصعلا بهشلاترخافو
 لصاح تك ال توملا م رمعابو

 لزاه كرهد نا يدج سفنايو
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 ىجزايلا ميهربا حلاو قعسا كب بيدا

 عطقنا ول ذلا نط و معد يسغذ ادو
 و

 ميهربا 00 موحرما رييجلا ةمالعلا راز هنا ئدسا كر بيدا نع يور

 هددااببرع ي يش 0 ١ هيلا ةردده ءاتساآ |ةيسيرابلا ةداور نم ةحدسل عدمدو ىجنايلا

 امهو هناوخا دحا ءءء ةيده همدقيل هل مسد ىلع

 مكب ي نىمسر

 تحرب م 0 8 يف 0

 5 نب امداق ن اك كي ا نا قعناو

 كت ىلع اههتباتكو هب نيتيب مظنو هيتيب ىعم سابتقاب خيشلا نذأتساف -موسرلل

 "لا ممل اذهو ميدقلا 0

 ءاندا قرع 620 ىنلا هل نم غ1(



1 

 لولغز نيدلا رصنو ميسن دمحا
 رعاشلا مسن ىدنفا دمحاو ئماحملا لولغ ز يدافا نيدلا رصن نا رهاظلا ىور

 1 عاملا لرت ىلع ناحل
 أ دعس مه رع اريط مخ ترحز .٠ يب رك سحت :اريط اورجز "ناو

 ميدق يلبردع رعش هنا رعاشلا لاقو ةيرصعلا تاعرتخملا نم هنا يماحملا لاقف

 قدل#ق هدآر حص ناك ىلع ارطاخفةسامحلا ناويد يف دوجوم هناو يدنكلل
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 عفد نع ىماحملا عذتما املق يدنكلل هذاو ةشاملخا ناويد ف تلا دحو ثحبنألا

 ياي ام وعاقلا بلا ليسا راتذلا

 اذه هك 6 يىركش هل 0 عني ناهر اذه ام رصن ايا

 1 مهرعاشل قوت 23 كشنات مهدوعو داسعلل يود كاتذدع

 ادم مهل ءارثلا تيجزا رقفلا يل اودعت مه اذا موق نع كلجا

 (ادعس مهب رع اريط مهل ترجز يب رك نحب اريط اورجز ناو)

 ادفر مهمركا ليثلا ىداوب تناد مهدفرو داعلل ينجوحن الف

 0 دال ةزئاجيلاثلاو ناهرلل امهدحا نيراثيد ىمم احمل هحتف

 آب

 زايلا مهربأ سيلا ناضمر حابصعو يقورافلا ت تزع 8[

 : ا

 ل 1 حايصم ديحجملا رعاشلاو لضافلا اتقيدص ان ىور

 اسلاج كاذ ذا ( يدنفا ها انا تثكو توريب يف ةيمومعلا ةمتكملا ىلا صخش

 هنمواتا يرعلا ءالعلا يلا ناويد يديب ناكو يجنايلا ميهربا خيشلا موحرملا يماماو

 اعلطم ىلا ةيماللا ةديصقلا

 1 مزعو مادقاو فاقع لا انا ام ديلا ليصل

 تبربلا اذه ىلإ تالصو اذا ىتح

 فقاب  ةفهابنلاب اسق -ريعو رد ام ؛لخلاب يناطا فصو اذا



 رصعلا ءأرعس رداوذ

0 
 اضيا هل مالحالا ريبعت

 موحر 0 ءامدن ديس ينثدح «تايقوشلا»هناويد ةمدقميف 0 لاك

 ا ءاراملحا يلعصقف دعب عضوي مدح تدار كانا كيل ١ لاق ىلا يلع خيشلا

 مالسالا يف اقرخةماعلا لوقت امكقرخيدلو كل ندلويا هحزاما اناو هل تلقف

 ردتبافما رهالا ةدي رج نمةخسنهدريف تناكو توما ضرم يف خيشلا تدع يلا قفثا مث

 ٠ دحا مالسالا يف لبق اهلاقام هللا اوفقوشاي كيباايءور ليوات اذه : لوقي يباطخ
 اهعاطم يف لوَقَتََيلا (لاملا» فصو ىف كتديصق لاق ٠ يالوماي كلات امو تاق

 0 ةضضف ىعف بملا اهساك فد

 ىهلعج يذلا هلل دمحلا ٠ هل تاقو هللاب تنعش و ١ ها رقا يدي يف يه ادو

 ” ١ ( تك هلا ناويدأ دفا الا كرب ىف

 ثادك

 أفيا هل بدأتلا نسح

 اكد 7 ىلا ليصالا ليف تحج رعف .هراعم لقادتو هميغ رثك موب ناك : لاق

 كلر نيدراع نادم زاتحا ىلزنم ىلا دئاع اذا اميبو يذلا و ناك ضربا رامح لع

 ةما رك يشما ةياذلا نع كا رف هن فرت يارشلا روم يف (اشاث قيفوت يويدخلا )زير عل أر

 0 م ارصقلا فلخ ينيقالي ناو ابي دعتمي نا مداخلا ترماو لطملا كياملل

 تيفاوف هيأا يلوعدي ريمالا نم لوسر ينضرتعا ناديملا نم تيهتنا اذا ىتح مادقالا

 يدّشر اكان ندحرلا 0 كاس هنم ناكلو بسلا فرعاال اناو هترضح

 كرا ح نع ثلزن ىتح ىتيب نم لطا كا ل نبل 000 ةرودحد ماحلا ىلجتف

 مهرعاشل وي ثيح لئاوالا انيدا اذكهىالوماي اوفع تلق ٠ ءانثنالا ىلا ينت اجلاو

 مارحلاجرلا ىلع نهروهظف ادمحم نئاب اني ىطملا اذاو

 نم مويلا اًذهو ع ويغلاب نواءافتت ءارعشلا رشعم مكنا لاق مث اكحاض م.ستف

 نا اني ددفايلر مان الا لاقو يلا ذئدنءاشابلا تفتل افالاف كلا هدنعن افاشابلل عمساف مكمايا

 هدي يلازيزعلا د« مث رهش *ءب نيعتق تنا اءاوةيويدخلاةصاخلايفاشتفمكربا نيرءت ثاءابا

 00210 ا هققو كلذ ناكو رغشلا ىلاسنا ىذا ورسلا لع لغد و اجاو اهتامقف



 ةيفربلا

 قوش كب دمحا

 دقو دمّسرأادوراه زعاس يلاه نبا رعشمد علو 3 كرد دمحا رصم راما راسل

 جهباب ًانادزم لزناا اذه ناكو «ىفاه نبا ةمرك» مسا «ةيرطلا» ىف هلزتم ىلع قلطا

 كلتبرمدو.س ناقفتاف جملا نم اًداب ىملح سابع يويدخلا ومس ةدوع ةايل تانيزلا

 يتبجعايقوشاي”هل لاف بارلا ىلع انقاو هرءاش ىفلاف «يلاه نبا ةمرك» ماما ةليللا

 ةيشاحك ةيثالا تاسالا كب قوس لجتزاف «كتنيز ىتحعا امك 7!كيل

 ةدربلا زارطل

 قشير نم ديصلا كدللا فذ

 اهتناي- علا دا
 امناو لاودال الما تدك ام

 هحدم ةليل ل ءرسلا تعلم

 روم ءامصلا يودي ناردب

 نم تاندقام لان يناهنباا ذه

 يلابب فاط هللا بابو امرك

 كادر م مويلا دعب كيف ام

 باحس لك قوذ دمحا تاحفن

 قاتح -نومظعي كوالا عد

 يلباحر رون ضرالاق وفذهوخاو

 باسحالا ىلع هب لدن سح

 يلاب وهو هلآ ديشرلا يعش هبانو ديجرلىب ب ناك

 (روهزلا ةلحم)

 6ك

 رمقلاب يويدخا هيبشت يف اهنا هلو
 الزةمراط ركل ايهيشتلاو الو رمق انيويدعلا وكدا شن نأ كني 5

 ىدقلا ةعفر سدس اثيسم لاذكترالا نع هحرخف |دردح ىفم ههشن تل 7

 لاقف

 ةحاحر كيف ردبلا اذه ماس 27 كاكا

 ىرثلا ىلا كيف نازيملا ةنك تره

 ا ا

 كللاب قاعف يرخالا هب تفخو



 رصعلا ءارعُش رداون 5

0 

 ريقش يذنفا سرافو رذنم يذنفا ميهاربأ

 رعاشلا يروخلا ليلخ موحرما هقيدصا ةيثرم ديَقْش سراف موحرملا همظن ام رخآ

 اهنم لاق ريهشلا يسايسلاو يفاحصلاو

 ماع نف لك يفهبلق نم ملاعلا ليلخاي كلبق كبي
 مزال ضرف كيلع .اكملانا لماش قافتا ىلع كيفسانااف

 عال 117 رع !كاقأا قضوا 8 افلا: فارلاا و ةدوملا أنآ

 مراغم كاسا ىدل ماركلازتك املجايهوقالخالا مراكسف

 ملاس مج كاذف ميلسلا بلقلا بيطو ميمصلا بسحلا رهاطاي

 متام كيف نهو كثر يشنت 01 يف بادالا رئامو

 يغامد راجفنا هباصا ذا نوئلا ى وعاد هاجاف أب رشع عباسلا تيبلا غلب املف

 : رذنم يدتفا ميهاربا كالذ يف لاقف

 الزان دّحللا يفتاب دق هل الّيلخ هتوم ةعاس دنع كري ناك دقل

 الئاز رمعلا رظانا بصن لثمو 'هلاهف قارفلا فصو يف لغوت

 الجاع ةمحألا اقل هل تاطق ' هعامدب اصلا راكذت رثااف

 الطاع درفلاسرافلا لبق ناكدقو ايلا> ردلاب نيرطلا ىلخو مأنف

 (رونلاةلجم)

001 

 يجزاماا ميهازبا خيشلا

 تمدقف ةئساا سار ديعيف سكر س يدنفا ميهاربا ىجزايلا يهاردا خيشلا داز

 اهرارتخا نسحي هنم ةرابع وا همسا رئاز لك هيف نودي اباتك رظالا ةحيبق ةأرما هل
 بتكف اهل ىنعم ال ىتلا تاباتكلاو ةجوعملا طوطخلا أرقو باتكتلا ذخ اذ

 قدهلاو ناذالا ىلع قشي امم 2هتيءؤرو قلن نم رثكأ مالك
 (ةيكريمالا ىوارلا ةديرج)



 6 رهعلا رعت رداون

 كلا سيلفا نيد ندقالا متيأر امافوسخلاتوحنمردبلا اوصاخو

0 

 ملع بلاطو يدودش ميهاربا روتكدلا
 : يل لاقورهزالا ةذمالت نم رسحا بيدا اموي يفءاج يدودش روتكدلا لاق

 رصعلا ىف فصو ف لحافلا تسلا

 ويشلا - رخآ فظْواإ/ ليل 7 قداع يم اللا

 رصم يف ملعلا ريغب قذ» 2 هلسيلو ملعيذ بيجوا
 كوجراف رصم يف ملعلا ريغيةزر يدل سبل ذابيجلا غرافاناو لاق ٠ معن تاق

 ةقاطم هماح نمحرخا 3 . اهذ الو ةضفال ٠ ايدا كترحا كدقناو ينيع يوادت نا

 تايبا ضعب اهيف تارقو اهتلوانتف اهعفدو

 برش تدوعت ام ىلآل ىئايز:نيب هلاثما نم رتكيال ناك تل

 بيداب تلبي ول ينس يئاوقلا (وتسور) الو ضورعلازبخ لكا الو رعشلا قرم

 زبخلا عئاب ىلا رهشلا رخآ يف اهثعباف هتديصتب ظفتحا نا لاةلاب كايرلا لدبتسي رخآ

 5-3 1 ”عاخلا نا ةيساح

 دج نيب للخلل "اناسح انتكاف - دربلا وه زراف لع كك

 دمحم هقفو نامبح ددحوتو هلقمنبإطخونيريسنباانءورو

 دبعم نب 2ضيرقلل . نمل ةنغب 2لورجوتيمكلارشهتدشانو
 يدي يف ناك هتلوان مهرد ىود هتركذ دق املك ينء نني ملف

 (نكلا هحشفن )

 0و
 همارك يدنفا ميهاربا

 ةديس فصو يف الجت رم ةمارك سراب ملعملا نبا هءارك يدنفا ميهاربا لاق

 عصرأا فدرصلا نم زاوس أهمصعم يو اههجو نع ةلجن عقدت

 هانا تاانخا اديوعملا كالا نق لوح الو افدص ىرا
 ب

 هلام .ةهنم كللطر فل لكو أ" انهت اك 0 اللا

 (سنك رس ةل+)



 5 2 ١
 رصعلا ءارعس رداون 1

 كرجانط يف يدهع زر اوافانق : يناروحلا

 م و دما كسا ناو 5
 يبما متقاطنم دق دعولا عرافب : ينادوحلا

 يديج اهب متقوط لطملا ةءربو : يتسكحلاا

 امرك اَقللا لومع ىلع اونح : يناروحلا

 لاخلا ساك لع ىبرعا انا : نجنكلا

 ترشن مكتاتءا ىلع يتع فوفام : 0 روحلا

 دودقل و روصفم نيب هقاررأ ا

 مكجباطم ْ يلاقملا ريدا يذنع : ناررسلا

 ةردملاف قالا تامغت نم .دلا ل

 تن لا رس نا ا
 يديبانللا تدب ىلايدجو مادقا : 00

 0 ٠
 اهيا هل دورزو ىوللا تاناب يلوا

 ير اي تا
 يدوحو مسر ريغ ينم قبيل دورزو ىوللا تاناب ب> يف

 اهيحاوض يفو :ايحالا نم ريثكت وريديفودورزو ىوللاريغرك ذت مل اذ اا لاقف

 ةراح تاتود بح يف» ..تاق وا ىلوالا نا ينعتا تلةف ٠. ىرقلاو عرازأا نم ريثك

 وا «دورزو ىوللا تاناب بح يل» يلوق نم الدب «ةيرسوبلاو كيرح

 يلوءوشب ىشحلا مدمارغلا ىرجا ينويطلاو شي“ جرب نيب ام

 (سئرلا ةحم) يرذعو يلذع نيب ددرتم وهو كحضف

80 

 اضيا هل رمقلاو سمشلا نيب ضرألا

 نس رعلا ند تسلجف رظلملا ةحيمق زوجع تتافاعمناسورعلا سا> دقو سرع ناك

 يلارودلا ميها ريا خيشلا لحتراف روضمل-ا دنع نا حبقف

 را ترانا ك0 للا ' اوردتبااو  نوذاثلا ايبا اوهست



 . رصفلا "ا ركش" رداد

6 
 اضيا هل قاغملا مالكلا

 اغيلب هظافلا لهسو هانع٠ قلغم مالكلاب مهياجعا ةدمع ءاشنالا اويليفط : لاق
 ايبا نيعدملا ضعب ب امو تدشنا يلا راشصخالاب 9 كلذو ٠ غيلب ريغ وأ ناك

 اهوا ىلا ريهز

 هيحانلا كلت سءطقو ايصلا نع تريك اولاق

 ساقلا ءرما لَ مهتدشناف ٠ اهلئاقدربا ا اولاقف

 لتعم طي همفك براقت هرما دماوافورذخكر يرد

 باوملا اوداعافلاءوسلاةدعافىرداتنا اولاق اذه ىنعم ام تاقف ٠ اوك رحتف

 مات يلا لوق مهتدشناف ٠ او.هفي مل مهنا تملعف

 يفارجسمتناو نواذعت مكص ءاولغلا يف تيبرأ ىثتا كدق

 مهتدشنا مهنم كلذ تداراملو اولزتهاف

 دد ن٠ فصاوتلاب نيفس ايالخ ةودغ ةيكلاملا جودح ناك

 ديممل لوق مهتدشناف نوصقري اوداكف

 اهماعنو اهءوابظ نيتلهللاب 2تلفطاو ناقهيألا عورف العف
 مهاصاقم تكككفت ىتح مهموهف نود تاقلغلاب مهفرطا تاز امو ٠ اوصقرف

 بجعي امث اًئيَش ةغالسلا لْثم ن. ءاملعلا هدروا ايف دجا و ٠ مفاصوا تعطقتو

 (سئرلا 12١ هب كنالوا
)0 , 

 يلةدثا# 31 يىلناروحلا يدنفامهاربا مانا يتسكلا نسحلا وبا خيشلا سلج

 فصو يف ةدبصق مظن رادلا بحاص امل اسف تريب ءاهجو نم يدافا يديبال راد.

 هزدع رخالاو تدنلا ردص اهددا مظني نا طرشب ماعطلا

 دنغلا ىوه يف ىدجو لوكشك تام : يئاروحلا لاقف

 ديعلا يف لصوأا ءابروُش هب يما : ىتسكلا لاقف

 تعرف دق عامسالل لدعلا قءالم : يناروحلا

 دي ءالجلا مص ىف لواعملا عرف : يسكلا



30 

 اضيا هل رطاختا ةعرس

 ىلا باسك يدنفا ميلسو وه رفاس يلاروحلا يدنفا مهاربا خيششلا نا يكح

 ناك واههيداوح اضكراّمثبتكي اسك و لجشرب يىلاروألا ناكيو نيداوح ىلع قسد

 امتم لاحلا يفارو_حلا لاقف ادان جرخاو ارجح هداوج لعن مطلف قباسلا باسك

 بوبحملا ةرايز ىلا هرفس فهصو

 هدام> حاب رلا فن صع تدنقاو

 اكأره راغب اهعل اضا تدقو انك رارشلا اهكرانس تحذف

 (ةيكريمالا ىوارلا ةديرجح)

6 

 اهيا هل يب رعلا بوثلاب يزيلكنالا رعشلا
 ةكراملا ةديسلا لاح يف زيلكتنالا ءارعش دحا هليخت ام ىلع تفقو : لاق

 هلوقف وهو رصم للا سدوريه ن< حييسملا اديس اهلفطد ةدراه يفر ءارذعلا عدم

 را تلادار# نع جراخ ريغوهو ةيفاقلا وانزولا همم ديالام :دايزب هلصا قذو ىلع اجركم

 لجع ىلع تراس ةدلاوا يلزح

 تءضو دق لفطلافكو نوزدلا يرفث

 ةرااج ناكلا" لويسو هنا ىرحت

 هقا لارشألا قو هلع ردم

 3: راج لك اهنم لك دةو تااق

 هقيضي ردص ىلع يبيبحاب مث

 ةرهاس هللا نيعف يبيبحاي من
 انسراح شرعلا بر ناك نافوخ ال

 هعضرت نهولا يد الفط لقت

 هعطقي نزحلا ماسح دكاءوذ ىلع

 هعبتد ملظلا تر 7 نأ  ةفاحم

 هعحضت نمالا يرش قل اهناح

 هعحبم ركضت حان اهلفطو

 هعزار تلقلا ف نم فولا و كيل

 هع رم شرعلا يىذ لا يس لح ذا

 (ةيعوسسالا ةرشلا)



 ١ رصعلاء ار عش رداوذ
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 يا ا سلا بدحالا ميهاربا حم هسنل |
 0 0-5 0 2 | هاا 5 5 211 1

 روضحب ةككاحجلا| حله 5 3 0 راهد هيدر ىلع -- اجيبص اكول نا قمتا

 عمسف «مالظ نم ةعطق ردبلا لمح» لاقف يتسكسلا يدنفا نسحلا يلا مساق خيشلا

 تايبالا هذه هيلع ىنش بدحالا يدنفا هارب أ مخ خيشلا رطشلا اذهب

 يمارغ هيف بحلاب يميرغو يلاصتلا هيف تعطا 32

 0 باضرأا نم يمأ رهنع فا لكلا مساب هامح ا>
_- 

 مامتلا ليلي كك وهو هاج ينيعل هدح َّق حال

 مالظ نم علقو رديلا لمح ا ينرعل ىلكا | ا

 (بدعلا دروملا)

79 
 باّشلاو يناروح ١/ مهاربا

 ننايناب ةفض. ىلع النام تاك يلا م 114 ةنس ىشمد يف اناو يل ىفتا : لاق

 كتدهاش#ة رسم يو ةيفاعو رلخ ىف تاق عر فيك لاق اقو 0-5 محو باس يم“ الق

 تسلا

 تاق ٠ انا نم ملعد مل اذ املف تذا نم تملع ا: لاق ٠ كتفرع# ىلع لضفت لهف

 ٠ 0 5 0 (قشمد ةطوغ ّئ ةيرق نمت ) نويذم هأيم ىف اع كل ..ىتيأ 5 ا

 كسيامل اتايبادشنتفئمويكتعمسو ةرلا هذهالا اهدعب كرا لو نينس رشع فنم لاق

 يهو كنع اهتظفح ةرشع ةنماثلا مس ىف اهتمطن كك ل الل

 د نارا خرم ليللاو يد_هنت عادولا موب ا

 نامزلا يعمصاو نأ 9 ةرعم خيش و ناشنا 5 ا كس 1 !؟ ناك اذك اما

 0 والا ةوعنلا) بجعتا اناومستي وهو انقرتفاو



2 

 رعاشلاوةدسز

 لسا ا اهنهفو اهقزاخا نشحو ديشرلا نوره ةارما ةدينز ملح نع ىكحي ا
 اهتامج نم لوقي ل اهح دم ءاردشلا

 ناثلا كرار ١ ىوط ؟ © رثعح ١" ةئبآ" ةديبزا

 باقراانمفكالا يطعت 201١ كيلجر نم نيطعت

 هنال ةوعد تل اف ةعيست راثملا كفاح يخش تتاكف هدرطو هبرضد مدخلا مهف

 كريغ ني نم ىدنا كلامش مهوق عمس هناف باوصلا ةطخا هنكلو اريخ الا دري مل

 لمأام هلا كلذ نم هيلا بهذ يذلا نا نظف كاوس هجو نم نسحا كافقو

 0 لمهأ ام ىلع هوهبنو

 ل ةرئاد)

 (ه)

 ىناميذلا ةغبانلا

 اف لوقت ىلا وهشملا هتديصق دشنا الل يلايبألا ةغبانلا نا ليق

 دوزم ريغو ازر اذ, نالحع ٠ بتغم ١١وا حئار ةيم لآ نم

 كا بارغلاباعاتكاذيو الغ انعاحر نإ لذاوعلا معز

 ردغايف ةدحالا قيرفتناك نا. ١ هي الها الو دي ًانخارم ال

 ردصقت ا ناريغ كبلق باصاف اهمهسب كتمر ةيناغ رئا يف

 دوعلا هوجومل يّقسلا رظن اهضقت م ةجاجب كلا ترظن

 اذكمه يلاثأا تربلا كالا

 'دوسالا بارغلا انربخكافبو ادغ انتا-ر نا كذارعلا معز
 اذهب كالوم ىنغ اهل اولاقو هل ةيراح ىلا اودمعف تنحل هل اولوقي نا اوداهف

 ا فرصا يا ري باسكال ودا لاقو هلأ نطق هند ايف. ١ كيلا

 (ءارعشلا تاقبط)



 اهب ءا معلا تالشع

 سوما نم هنوئثع فتلئي 2سرفلا ةعيبر نم انا خيش

 سرخلاب ناويدلا طسو هامر اءك ناشمأاب هللا هقطنا

 ةرصنلاقوف ةدملب ناشااوس رفلا هعيبر نم هنا معزي ناك يريرحلا نال كلذو

 (فراعملا هرئاد) اهنم هلصا
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 يكمربلا رفعجو ساونوبا
 يكسر كن 00 عقوام مسبق نمو : ناك اد

 ةديصق ساوث وبا اهيف عنص اهلا لقتناواتلمك املف هدهح اهف عرفتسا اراد ىنب

 اذوا اهب هحدتما

 يدادو كنخا مل يلاو كيلع يدابل عوشخلا نا ىلبلا عبرا

 يداغو نيححار نم كمرب يب اوءدقف ام اذا ايندلا ىلع مالس

 ةديذه ةدم تناك ايف ساون ابااي ائسفنا انأ تبعن اولاقو كمرب ونب اهم ريطتف

 (ةيعومسالا ةرشنلا) : ديشرأا مهب عفوا ىح

00 

 رذانم نباوةيهاتعلاوبا
 ٠ طقسلاريثك رعشلل هدقن عم ناك ةيهاتعلا ابا نا ليق ام ءارعشلا تاطّقس نم

 دسرلا ىلع لخد هنا 3 ةكحافو ةحرامف ةكصع ردانم نب نكمح َّق هنا يور

 يف لوقا اناو ةئس لك يف ةديصق لوقي ةرصبلا رعاش اذه نيدمءوملا ريمااي : لاقف

 ٠ ةيهاتعلا وبا لوقي يذلا اذه ام لاقف ةيلا ديشرلا هلخداف ٠ ةديصق ىتدام ةنسلا

 لووقي امك لوقا تنك ذآ نيمار دفلاب دان ني دم لاذ

 ةعاسلا ةعاسلا توما ... .ةعاسلا ١ةنعاب آلا

 لوقا ىكل اريك لوقلإ -7

 ةرودهلاب نكااهاكداده ل ل دبع نإ

 دوجوفافعنمشعنااىلعام هواماح الو هشعن ىردام

 تومي نا ةيهاتعلا وبا داكف مهرد فال هرقل ,رصاو هلوق ديشرأا بجعاف

 (لركشجإا» افسأو ًالغيغ
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 سلع نب بسملاو ةفرط

 دنه نب ورمع يدي نيد اموي دشنا هنا سلع نب بسملا نع ىكح

 مدكم ةررعردلا ةيلعا جانب ١ ةراطتخا دع مهلا ىقالتا 0

 : لاقف مالغ وهو ارضاح ذئتقو دبعلا نب ةفرط ناكو

 لودفلا نود قوثلاقاتعا يف نوككي ةكئسةيرعمصلا نآلكلذؤ * لمجلا قونتسا

 لقتنيو هريغ يف هطا# مث ثيدح يف نوكي لجرلل برضي الثم هذه هتملك تمهذف

 لاق امك ناكجف هناسل هنلتقيل لاق سيسملا ضغف ٠ هيلا

 رشع عبارلا لصفلا

 ١+ مشل كاطفتس
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 ذادغب ءابداو يريرحلا
 اهاعداو دادغب ىلا ةرصملا ن. اهلمح و ةماقم نيعبرا الوا لمع يري را نا يور

 لها نم يبرغم لجر فينصت يه اولاقو ءابدالا نم ةعامج كلذ يف هقدصي ملف

 ىلا ريزولا هاعدتساف ٠ اهاعداف يريرحلا ىلا هقاروا تلصتاف:ةرصنلاب تام ةغالنلا

 يف درفنافةلاسرءاشنا هيلع حرتقاف ءيشنم لجر انا لافهتعانص نع هلأسو ناويدلا
 نالجخ وهو ماقف ٠يشب هيلع حتفي ملف ةقرولاو ةاودلا ذخاو ناويدلا نم ةيحان

 حلفا نبا مساقلا وبا وهو هاوعد ركنا نم ضعب هيف لاق



 0000 داقتنالا

 يلا رظنف اليلق ناكل هيلع هكلم يفرطاش ول اتيب هتعمسا لاق # كلذ تملع مو

 دشناف تملا امو هل تلق اهيلع ىنملطصب نا داك ةحمس ةرظن

 ليغاعم ةيندلاب ”ساتلاو نيدلاب "تافتشم تومرلا قدا دنقل د١
 وه لغتشي مل اذاو كليو هيلع كبد وي مل ذا كيلع ملح دقل هللاو هل تاق

 ناورم نب زيزعلا دع يف كدجلاق أك تاقاالا اهرما ريدي نمف ايندلاب

 لغاشندلانعايندلا ضرغالو هبيصن عيضم ايندلايفوه الف
 (ديرفلا دقعلا) ثاطخا ىننا تلعن لا لاك

(/) 
 لدعملا نب دمصلا دبعو ماهتوبا

 ليمينا همودق نمفاخف رعاشلا لدعملا نيدمصلادبع اهبو ةرصنلا مامتوبادصق

 ةيلا ىتك مات وبا اهأرقالو اهب هوجهي اتايبا هيلا ستكُف هيلا سانلا

 ددعلايف ءيشالنم صقنا تناو دنفلاو روزلا لوق مظنت يفا

 دسجلا يف حورلا تاكرح اهنك قنح ىلع ظيغ نمكباق تجرشا
 دسالا ىلع فوخ نم مدقي ريعلاك رطخ ىلعيوجهنمكايوتمدقا

 ةدايز بجوا لدجلاب هملع نسحا ام لاق لوالا تيبلا دمصلا دبعأرق املف

 لخدم ال نيشارفلا لمع نم جارشالا لاق يلاثلا تيبلا ارق الو ٠ مودعم ىلع ًاناصقنو
 دومحح حتفلا وبا كلذ ركذ دق لاقو هتفش ىلع ضع كثلاثلا تيبلا ارق امو ٠ انهاه هل

 (سسدلل ايروس خيرات) نيسحلا نب
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 ىرسكو ىشعالا
 ادهم ىنغتي امويىرسك_ةعيس ل يق "سراقب كولم لع ذادرتلا ديتكأ ىتعالا نا

 هلوق وهو تيبلا
 قشعت يب الو مقس نم يلامو قرءوماداهسلا اذه اموثقرأ

 همالكى نعم امف لاق ٠ ةيبرعلاب ىنغتد لاق ٠ يلرعلا اذه لوقي ام ىرسك ل اقف

 صل نذا اذهف لاق قشغالو ضرم ريغ نم رهس هنا معءزاولاق

 (ءارعشلا تاقمط)
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 رعشلا اناظ.شو قدزرغاا

 هسفل دشناو هتايبق ميت نه لجر موي تاذ قدزرفلا ءاج

 ميتاونلا نيط هسأر انك هنا دومحملا ريع' مهلمو

 (رثوهلا)هل لاقي اههدحا نيناطيش رعشلل نا يخأاي ملعا ها لاقو قدزرفلا كحضف

 هرعّش ءاس ل جوملا هب درفنا نمو هرعُس داج (رثوهلا) هب درفنا نمف (لجوملا) ىلاثلاو

 تاسحاف هلوا يف رثوحلا كعم ناكف تلا اذه يف كل اعمتجا دقو ٠ ةمالك لشفاو

 قرانا 2 تساي رجا ى لح رفا كار

 (ةه)

 دريملا و باكلادلاخ

 3 لايف تتاكللا ادلاخ تريفلف درمملا سلخ نهم كيتارح دراملا ةبلط ضعب لاق

 ! مويلا طدشنا يذلا ام . لاق مث درابلا لب لاق ٠ دربلا سلجم نم تلق ٠ نيا

 قدس تلق

 !دفن هءوام ام اذا هلكت ثعغلا راعا

 ادسالا هذا ءوف راعا انمجاكش دساناو

 ثيغلا راغا اذا هنا ملعت الا لاق ٠ فيك تلق ٠ رعشلا اذه لئاق اطخا لاقف

 دشناف لوقيناكف يكف تلق.داءوف الب قب هداءوف دسالا راعا اذاولئان الب قب هلئا

 دسالا سابلا ماعداعد ذم هذي نم ىدنلا ثيغلا ملع

 دلحلاب رقم ثلا اذاو قىديلان رقم ثيغلا اذاق

 «فرطتسملا شماه) تقرا ر اهي 5ف لاق
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 ظمسلا نب هللا دبعو نومااملاو ليقع ند ةرامع

 تل هللا كبع جرح ذا نراك بابي يلا و لالي نب ليقع تب هزاع هلا

 هل تلق ٠ رعشلا فرعي ال هلامك ىلع نينمءوملا ريما نا تملع. : يل لاقف طمسلا



 به داقتنالا

 قلطاو راثيذ فا الاروده قح © رثلا اشكال كاعد انك كلاق معن لاق

 تااف © انا لاَ رود مكيا تااّقق تحجرخو اهتالوم ىلع احم 3 .٠ كلهابي

 لداعلا كس

 مالمسب يبهذأف ةرايزأا ا اذ سلو بواقلا ةدئاص كتقرط

 قحلاو رانئيد فلالا هذه ذخ ٠ رسلا ءاشفا ىلا كاعد اف تلاق ٠ معن لاق

 كلاقا 4“ 1 لارا ريثك مكيا تلاقو ثتجرخو اهتالوم ىلا تلخد مث ٠ كلهاب

 لئاقلا تنا

 عبرا قئالخلا دع اذا مارك . .قئالخ :كم ةرعايأ قاع

 عمطينيحىملابابساكعءعفدو اصلا لهاجلا عفدي ت>كوند

 عرضت وا كاقال نا دتشي هتلطم اص نيردت ال كناو

 عمط هرهدلاّكل دجوي ملفك يدل يذل ابتملعا تلصاوناكناو

 تدجرخو تاخد مث ٠ رائيد فلالا هذهذخ تاكشوت حلم دق لاق ٠ معن لاق

 لئاعلا تدا تلاق انا لاق 7 تيضن مكفا تاكد

 راعطلا ااثالا سمي لفل ضب اع كاف نا كرا

 راصتنا اه سيلف تملظاذا اهاشح موضهم لك يسفنب

 ا : 2 معد كللهات ىلا | فلإلا هده كح ااراك ةانتحدمو اراغص انتضر تااف . ير لاف
 ةقاتحم تار ام كل لوقتو مالسلاكئرقت يلالوم ليم تلاقو تابرحو تاحد#

 كلو تنس دنع كان در

 ديعسل اذا ىلإ ”ىرقلا ئداوت ١ ةلل نسا لهاا دش تل آلا

 دمهم نهدنع ليف لكو ةساسن نونيب ثيدح لكل

 < كلها قملاو :رائيد قلالا هده دخ انهت انالتقو ةشاشم اةيدح تاق

 لوك ىلع اهداقتتاو اهنقاذح اهب ترهظ هده 0 قرحا ةصق كب نع تدورو

 دارا

 (فاراعملا ةرماد)
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 ثالثا| ةوسنلاو بصن'
 يع انضقلا حايد 52 توصن ند برقلاب نسلح برعلا ءانشن نم تاَت نع يكح

 ىرذعلا اليمج هللا لتاق : نهادحا تااقف ءارعدلاو رعشلا نركاذتي ناعجف ةكم يف

 لاق تح

 فجري رخآو عاس فلتخممب مكتركذ نيتورلاو افصلا نيبو
 فعضتتواا ىبلعتداكوا توليه ةركذ كتركحذ دقياوط دنعو

 لوتي كح ةزءريشك هللا ىرزخاو : ىرخالا تلاقف

 اتداكسلار و ءاحطملا ىلعن رع اهصلاو ةو رم نيد اهيلع نعلط

 بنات هللا ةيشخ نم عشتخا ةئتف ندي هللا رعل ندكو
 لوقي ثيح حاير نب بيصن ةينازلا نبا هللا لتاق لب ىرخالا تااقف

 زكا هلال نام ةلرحوا  «اييطتماا درلاو لليل لع مالا

 رحلا وفل ادتلام د ُْى ناكوا و ةليم يسب ىلهل ىلع تال

 ناكر هب نيدعاف اًضيا هرعس ن< ةديصق نهدشناو نوهيلع ماسو تيصن ماقق

 ةلئاقلا ترذتعاو هيلا نمقف ٠ بيصن ةمولظملا نباانا لاف ٠ هللا كايح تنا نم هل
 ملا طخ روكذلا همالك نامدتسا هيلا اهاعد دق كاذ نب
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 . ءارعشلاو ةنيكس' ةديسلا
 ُُك الك يلا نب لع ن:نيشملا تت ةنيكس ةديسلا ةفايض يف عمتجا مهضعب لاق

 فددا 3 أمايا سلو ةئيثب تبحاص ليمجو ةرع ناك قدزرفلاو ردر> امو

 اهل ةيرا> تحرج 3 مهءالك عيستو اهنوري اللو مهارب ت2 تدعو اولخدف مف

 كل اثق ثيداحالاو اراهجالا تور لف ةئيضو

 7 لئاقلا تنا تلاق ٠ اذ انا اه اهل لاقف ؟ قدزرفلا مكيا

 هارساك سيرلا متثفا يزابطحلا 3 ةماق نينا نم يلاتلد مه

 هرذاحم ليتق ما يجز ”يحا انلاةضرالابيالجرتوتسا املف

 هردأ ابا ليل 0 ع 1 تابقاو اننا ورشي سارع الأ سفرا تاقف



 نع ةرخافملا

 ما
 داقتنالا
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 تباث نب ناسحو ءاسنا
 تياثنب ناسح عم امتصق ةغللاوةغالبلا يف ا.غلمم ىلع ةلالد ءامسالا نع رئءوي ام

 مسوملا سيئر يئايبذلا ةغيانلا ىلع ظاكع يف رعشلا ضرعم يف اموي تضرع اها كلذ

 اذه نا الواو نيبدث تاذ لك ,نمنعّسا .تناذ ىهذا» +: 14 لاقف هر ماض

 رعد كنإف مولا اذه .ءاومش لعاذتلضما (ىتحالا يد 204
 كتمزعشا انا: لاقو تضاف تراث ني ناسكب وعش ضرع نم تاك 113 دال

 يف تيب دوجخاام : ناسا ءاسنألا تالاف ٠ سانخاي هيسجا ةغبأتاا لاف : اهنمو

 ؟ ناالا اهتم ىلا دع كتدمصق

 يلوق 08 دوجا لاق

 ىحضل اب نع.لي رغلا تانفملا انا
 امد مدح نماى راتراافا فاو

 (تانفجلا انل ١ تلق دقف عضاوم ةعبس يف كراختفا تفعض» : ءاسنخلا ت

 ةرخلاو © ل9 تاق 0 ناكل نافحلا تلق واو م

 ءيشوعمللاو(نعملي) تاقو ٠ اعاستا رثكأ ناككل ضيبلا تاق ولو ةهبجلا يف ضايب

 ناعمللا نم مودا 54 نال رك ا ناك نكرر تاق ولا ء يش لعد اي

 فايسالاو(فايسا) تاقو ٠:اقا رط رثكا نأكل ىجدلاب تاق ولو (يحضلاب) تلقو

 نايت تلق وكلف. (ناوطقي) 'تيلقزو' .٠ لاك ناكل -فووعس تلق وأو ةرشعلا ردا

 ملو ناسح تكحسف ٠ مدلا نم رثكا ءامدلاو ( امد) تلقو ٠ رثكأ ناكل

 اباوج رحي
 (ةعماذا 440
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 لالا مارقلا حاصلا راح ” الا سرفلل نكي وا امأ

 ليج ريخ كلذب مهليجو رخف ريخ كلذب مهل ناكل

 مث ٠ كدقف : بحاصلا هل لاق هداشنا نه عضوأا اذه ىلا لصو املف

 لاف ينري ملف وهبلا ةيواز يف اسلاج تنكو سلجملا لهاو اياوزلا ىلا رظني بأرشا

 تل 0 1 7 لاو كرما“ < تاقو' ضرالا تليقو كك 4 لطفل نبا نا

 ةحسفال : تاقف رعاذلا ىلع تايقاف ٠ ك.هدمو كبسنو كردا : لاق! ىه اهو تاق

 لوقا تدفلا مث عمست امك درسا الا عبطال ةحار الو لوقلا

 لوضف 0 كلاسك تعدوا ع 5 رطخ مر ىلع كارا

 ليد ىلا راهنألا جاتحا ىم اليلد انمراحم ىلع درت

 لياذلاب ىلوا يزخلا ناو مكيلعى زج نيبراضلاانسلأ

 لوحجحلا ن< رغالا تفرع ىم يسراف رباخأا ع ىد

 ل دكا فارغا سرمل كنك ١ معر ااهد تناوا تر ع 0

 ليضاالا كا نام ىلع ارحه كيتغضام ءىع ترخف

 لكيلا تار فدادوالا) الو ل نا

 ليسر اهقراقم ف عرفو ليسا دح ف نهرخافف

 لرتخلا) نع كردللاك ةارعا كرا اذا كينان كاتفاو

 0 يل 07 < هل لاقو حاصلا هلا تفل ىذا تقا ملف : كات

 كاتارت ك0 كرار تاتا :اذاذأ الان تقدمنا هب تسب رل-: كا

 قرع هيفو الا برعلا ىلع مجعلا لضفي دحاال : لاق مث ٠ كقنع تبرض اهدعب

 هيلا عزتي ةيسوجملا نم
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 ضفاني ناك م اتيَس هلكت ثاورمه 5 كاملا كبع ىلع موب اخرا لخد ل

 لاو ءاصربلا نب تل

 يحن كالا ل
 لات مث ٠ ابا كنم ريخ ًايييش ناف تيذك كلملا دمع لاقف

 بو صر داعأا ”يداع كاكار اهراكضعدمكئماربيختازامو

 ْنم كلما كيع ن< تحف تايش نو ريح تكف ُْف كلا كلما كبع لاّدق

 لاق ىلع رهالا اك مهدداوب ُْ همم مهدعب 0 ساالا ريدا: هتف رعم نمو روح

 بسس نءااسفنو العف فرشا ةاطرا ناكو ةلطرا نءاانااك كا[ 5 ناو

 ف1 را
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 ىمجعلا رعاشدلاو نامزلا ميدب

 ليعادسا مساقيلا ةان<كلا يفاك بس حاصلا دنع تنك :يلاذمهلا ناءزلا عيدبلاق

 هموق اه ف لضنر ةدرصق 6ك مجعلا ءارعش نم ها هيلع لءد دقو داع تس

 يفر برعلا ىلع

 رع ل ع ديول 0 يل و

 لوخدلاف لمول وأ حضونا 2ىرسك ناويا كراتب تسلف

 0 لمس تلو يوءب أهد ندذو عاس الفااب بضو

 ليصالابو:.ةاذغلاياماشا رش 2 اننا فر

 ليما> شر شى اورحب ناو كيع موب كلذو اروجذ اذا



 كا ردا 4

 يسار د دال لآل ا كاتس دلل ايما تراقا رم لعل :"لاقوا هع كاسماف

 لاف 3 نوكَت نم

 دو-ت فوسف اموب تلزت ناو هردق رهدلا لزتتال نأ نبا انا

 دوعقو اهلوح مايق مهنمف هران.وضوملااجاوفا سانلا ىرت

 000 حدا لاق 2 ل افرك نبا هلعل : لاقو هنع كما

 ةهيدبلا ىلع دشناف ٠ نوكت

 تماقتسا قد فيلل اياهف قو :٠ ,ةمزعيمف وفصلا ضاخ نا نبا انا

 تلوةهيركلاموي يف ليا اذا أمهم هالحر كفنيال ءامكرو

 تاكا امو ل مهيلع ظفتحاو برعلا عجسا نبا هلعل : لاقو اضيا هلع تا

 لوألا كاف مهلاح نع كو مهرضحاف نينمءوملا ريما لل مهرما عفر حابصلا

 لاقو مهتحاصف نم بجعتف ٠ كئاح نبا ثااثلاو لاوف نبا يناثلاو ماجح نبا

 دشنا مث مهقانعا تبرضا مهتحاصف الوا هللاوف بدالا مدالوا اوملع : هئاسلخ

 ىلا ناك لؤقي نم ملا لكل اذ انا'اهن لوقي نم" عفلا+ نا
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 هام الغو جاحمملا

 يف امهل لاف ٠ ضيبا يناثلاو دوسا اههدحا نيمالغ ىرتشا جاجا نا ىكح

 دوسالا لاق هقيفر مذيو هسفن حد دحاو لك ٠ مايالا ضءب

 مهردي لح تفللا ضايب ناو هلّثم ءىسال تكلل كا 1 5

 ملعاف ء ينال نيعلا ضايبْناو 2اهرون كشالنيعلا داوس ناو

 ضببالا لاقو
 مهردب لم محفلا تاوش ناو .فلثم ءىش اال ردللا نا 1

 منج لها دوسلا نا كش الو 2مبهوجو ضيب هللا ل اجر ناو

 اتزاحاو أءهمح اص كلحضؤف

 (ةلمآو ةلل فلا)



 طل ةرحافملا

 تع اناا
 ةرخافملا
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 ريرحو لظخالاو قدزرفلا

 اسر هيدب نيب رضحاف كلملا دبع سلع يف ةثالثلا ءارعشلا ءالءره عمتجا

 هلف بلغ مكحياف هسفن حدم يف اتيب مكتم لك لقيل مه لاقو رانيد ةئامسمحخ هدف

 قدزرفلا رديف ٠ سلا

 ءافش ىلرحلل نارطقلا يلو بىلرح ءارعشلاو نارطقلا انا

 لطخالا لاقف

 ود هَل نسل» نوعاطلا لا ١ قكلاف ةمازد قز كين نأف

 ريرج لاقف
 ءال ىنم براط سلف مكيلع يقآ يذلا تولا انا

 ءيش لك ىلع يف اي توملا نا يرمعلف سيكا ذخ لاقف

 (ةءارقلا لسالس)

 كل

 ةيتفلاو جاجا

 ناركج ءاشعلا دعب هآر نمف ليللاب فوطي نا هسرح ىحاص حاجا ,رما

 تاراما مهيلعو نودياتي نايتف ةثالث دجوف يللايالا نم ةليا فاطف ٠ هقنع برض

 رما متفلاخ ىتح متنا نم : سرالا بحاص مه لآقو نايلغلا مهب تطاحاف ركسلا

 مهدحا لاقف ٠ تقولا اذه لثم يف متجرخو نينم'واا ديما

 اني.شامو اموزحم نيام "هل كافرلا تضاف 0

 امد نمو هلام نكذخااب ” ةرغاش يهر مغرلاب هبت



 ءارعشلارداون 1

 ايضرف ٠ ةدحاو ةيفاقو دحاو يور ىلع ليخلا هب ناةصت ارعشش الوق ام تلاقف

 سقلا ؛ورما لاقفكلذب

 بدعملا داةوقلا تانابل يضمن 2بدلج ما ىلع يلارم ىليلخ

 لوقي كلا
 بذهمجرخاعقو هنمطوسلاو 2ةرد قاسللو بوهلا رجزالف

 ةمقلع لاق اهنم ىعتنا الف ةليوط ىهو

 ل زهر مااا و ٠ متلك قنا رجلا نمتنهد
 لوقي نا ىلا

 تلحتملا حئارلا رمك رغ  -هناثع نم - ابنا نبكرداف

 امهثيب مككحت نابدنج ما نم بلا هتايبا نم ةمقلع غرف املف ٠ ةليوط يهو

 تلقكانالب تلاق فيكو لاق: كعم”رغشا ةينتاع نقلا ءىرمالتااقف

 بذهم جرخا عقو هنم طوسلاو ةرد قاسللو بومحلا رجزللف

 ٠ طوسلاب برضلاوقاسلاب ثللاو توصلاب رجزلا ىلا جات كسرف نا تركذف
 ! ةمقلع لاقو

 بلكتلا تارا ريك رع” ةنانعا نما اناث ”نيكردان

 ثحي الو رجزي نا جّتحي ملو هسرف نانع نمناث وهو هتديرط كردا هنا رك دق

 هلوق وهو اذه ريغ وه هيلع تركلا يذلا تيبلا نا مهضعب لاقو ٠ برضلاب
 ةنجب هدقن مل ائيضقنا ام اذا

 بكراالا ديعي نميدانن نككل و

 كنكك وينم رعشابوهامسقلا :ورمالاقف ٠ ةرهاج ديصلاب رهاج هنا ركذ دقف

 : ةمقلع اهحوزّتو اهّقلطف هل ةقّشاع

 الا

 (هارعشلا تاقط)



 3.7 ةرظانلا

 : هكلس ةرجم يف عصر ردلاك هتمظن يذلا رعشلا ىلا وفصا

 هكفس ةقارا ُهل مارحلا يمدق ةهيدب نيرقلا نعتنزجعىتمف

 عيدبلا هل لاف ٠ «فاحللا نم اهزربيو فالغا| نم هدامدا جري ملف» 1 وبا هاما

 امصاخو نويعلل اهزربا ٠ هميضتو كنباق عت كلا امف هاجانل دلولاك هلئاقل تيبلا نا»

 حسمف (يطغتف ثدحت اهنالهنملثعا ةرغا نوكت نا) ركي وبا هركف «نوئظلا نم

 الوقي نا نورضاحلا امهيلع حرتقاف بتكي نا نود يا اسفن ةهدابملا بلطو هنيبح

 يتلا لوق نزو ىلع

 قرقرتت ةزلعو دئزي هىوحف - ..قراان لتعم يقرا لك لا
 اهلوا اتاسبا رك وبا لاَقف

 قلقتت> فيدل كيد كاراف ىديساي ةهيدب تهدتبا اذاو

 لبق ” ٠ عيدبلا 18 0 :يجي امك اذه نا» لوةيو رذتعي فقو مث

 فاق لبمجك فاق لك ةئشخ تافاقو ةهوركم فاوق نيب كارا ىنكتل كرذع هللا

 اهوا اتايبا دشنا ٌث«كضرق نعءازج ناآلا ذخف قاغتتو جتقتتو قاقتت اهنم

 قزري يح كاخا ناف سرخاف قيضا كدنرزف ركب ابا البم

 اهماتخو

 قرعت له قزق زان كرير ةيرخ كلذ لاك

 عيدبلا لاقف « فرصايال قا ناف زوال اةّااي » لاقو هيلع ركب وبا عطقف

 يلاذمهملا ذخا مث ٠ «هعم فرصنتو فرصني ىت> هعفصتل كعفصي لازام قمحا نا»

 ةرتابملا ىلا ةرظاقملا نم اح رخو لاادلعا نشطو :يقتس 2و ىلا تانا ذا

 (ةعماللا ةل)

00 

 ةدبع نب ةمقاعو سبقلا :رما

 ءام نبرذنملا نم بره دق سبقلا هورما ناكو سقلا ءىرمال اقيدص ةمقاع ناك
 ُْف دعاق وهو ةمقلع هاتاف ٠ بدن> ما كانه جوزنو هوراجاف ىط ىنب دصقو ءامسلا

 لاتف٠ هحامص نم رعُسا هنا معزي امهنم لكو رعشلا اركاذتف بدل هفلخو ةميخلا

 ةرعات تيباكحو بدلج 1 اننيدت عاجلا نوكيو دنحاو يور يف | مس لمعت ةيفلع



 ءارعشلا رداون 7

 دقعيولاشيفناىوهلا مكح يف سيلفسحت نا لذو عضخا

 (ةءارقلا لسالس)

6# 
 3,62 ع

 صلع ىداحلا لصفلا

 ةرافانأا

611 
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 ىمزراوخا ركب وباو ىناذمعلا نامزاا عيدب

 يهزرا وخلا ركنا انطق ددال ةرطظانملا 50 يلاذم.هلا نامزلا عيدب ناك

 ءايلعلاو ءاهقفلا قفتا كانه وه اهفو ٠ هئيبو هئيب باطخلا لصفو هئاتلا روباسن يف

 هل ماق» يمزراوخلا لخد الف ٠ نيسأا يلا ديسلا لزنم يف اه عرش |هنيب عمجلا ىلع

 هل لاقف « هساوسو ةبعج غرفيو ههرا قري » يمزراوخلا ذخاف « هيلاو نامزلا عيدب

 كارد نيلذلا ذابت كاركذ اغا: تيس ريغا محت الو برط ريغل صقرتال» عيدبلا

 نم ةففوف اه6 دحااو لك فقيو اندفع ٠١ ردو انل انتو ك دع اذ دعستف كثحابتو

 . وه امو : ىمزراوخلا لاثذ ٠ «كنئامز هب تكتلام يذلا نآلاب ًادبتلو ٠ هيحاص

 يمزراوخلا لاتق «تاظشن نا ةهيدملاو تدرا نا مظنلاو تيان ا طفلا <: "لاق

 كلذ هرفكي نا عيدبلاحرتقاف زيجيل ايب هل اس نيسحلا يلا ديسلا ىلا لام مث كهدابا

 لاقف .٠ سفنلا عطآي نا نودهتفوب هه تيب لك نرقيو ركب يلا ناويد ذخ ايف ءانعلا

 كلااقق ٠ ناألا هذاك ديدرتام ل 0 كة 5 نا نم انئمءوب يذلاام رككف را

 اهماتخ يف ءاج اتأيبا روفلا ىلع نامزلا عيدب

 ةكمش ل هعقفر تام نكشف هدد مدْقَت ىل فيرشأا اذه

 هكنا مل ناءوشلا نيرمااناو " يعقل ثواقا نا ينم مار دق

 هك ددنيرذلا ةحراح 3و ما ". , 0 تمت اظناذاو



 56 تارض اجأا

 (ةه)

 ىسايعلا فيرسشلاو بارت وبا

 نيرعاش اناكو يسابعلا فيرشلاو يجيرسلا نب هللا ةبه بارت وبا موي عمتجا

 بارت وبا لاف

 دلحتت مارودب بح تواسا

 اهيدب فيرشلا باجاف

 ام لثم ةعرطتلا اوفاامهلبال .

 بارت وبا لاقف
 متم داءو_هلاو ربصت مالاف

 فيرشلا باجاف

 عزا# تسلف دلج يل مادام

 بارت وبا لاقف

 نسحتةسم ىوهلا ناّتك تنسحا

 فيرشلا باجاف
 هعومدب يحضاف ينفج ناكنا

 بارت وبا لاف

 اهتهو» ترجاذا عومدلاس مف

 ل ا
 اهنا اونظي يكعرساو يشما

 نلارث وبا لاقف

 لمعتسم هلثمو زو اذه

 فيرشاا باجاف
 [؟ قليبادهات هدو ناكنا

 را ا

 دقرت كنوفج ما كليا اوس

 اودعبتف اهب مهوزن اوفلأ

 نق وتب سلا ف كلفاكشا اولفلأو

 1 بقا وعلا يف يربص ناك ذا

 نما اك كوعلا اه تاك ول

 كتمرأ ىلأ ءاسلحال ت رهظا

 كت م ١ ةسافدا 1 لاف

 دلوت عيرسلا يثملا كلذ نم

 دهشي ةبحلاب كهجو نكح

 دصقا ةمحلا ْن» ىلا ىرذدر
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 : رفعجوبا لاق

 ديس نبا لاف
 . رفعج وبا

 لس نبا

 ردعج ودا

 : كس

 كا اننا كاف (١ خ
 رهنلا ْف اهجيب اضم

0 

 كمدس 32 2ك مو

 رفعحويا لاف

0-07 

 وا

 ل 1

2000 

 درس نيا

 رقع> وبا

ٍ 5 
 ترامس 1

 كيس ند

 يذلا ع ازارط تكلذم

 همم كو اك كوكا
2 

 | بوب ىهنلا ىلع علخا

 هيف حرسلا للا رظناو

 ققداا قفص نا>و

 دربي قذالا و ينةسا

 كي لوللا طاسإو

 ىدرم لوللا قاورو

 م رهزلا ق قىدداإو

 مه ىلع ترك امصلاو

 يقلاو 1 تاكو

 يغاني كش ادي

 : لاق رجفلا علط || مث

 . رهعج ودا

 كمس «بنأ
 5 ب.

 5 , م عرح نا
 54 32 ب ٠

 كك دع ٠ را
 . ل

 ءدوع لطلا ركز

 هوب حيبصلا دو

 اك رم 0

 و4 6ث 5 ٠

 لبقو برشا ملبن

 ادخ ضرالا ىلع تتصلا

 ادصي قفالا اهدعر نم

 ادرب حالا كاع

 ىدده مراكالا م

 نا ريثلا
: 

 .٠
 4 م ع

 لل 5

 انكعسو» ءكازورد درا

 0 لقو سومة دس ةراجم كلاي تفلط لقو موجنلاىلا ارظذ

 لا اذ را

 كت تكلا هنلعتن

 لا تا الء> مث لداعل الل امم اذد لور ة لاقو هةساردس نا | مو

 ملعم ليللا موجب
0 

 يي
6 

 مهرمدل_م ء_-ضذظو
 ا

 اع 0

 3 لف ضورل 8 اذ

2 0 

٠ 5 ٠ ١. 

 ماكنت هيق كمت

 م 2 راكد هو

 ٠ © مه را كلا دوعلا
534 

 هدوؤرسب ل هللا ايخذو

 هذ و 6عهدس اف 3 لد

4 

 رثذ

 ءقودع قطن كنك نا

 (فئاطاا ةل)



 1 كلر فاما

0 

 نءدلا باهشو رفاظ نب يلع

 تبلا ىلا ةرفس بوقعي نيدلا باهشس لحالا يضاقلل و ىل قفتا رفاظ نب ىلع لاق

 ةكرامألا ُ انالا ثادحاو ا دهاشلاو ١ ها كانه اع : اج كريخال سدقأا

 اياطملا تعطقو :٠ ريسعلا ناظوالاو لهالا قارف نم لبسو ريسملا انب ى-املف ةبطلا

 بابّسلا دّسلا داهو ديه اللا عمسل و داهولاو ىلرلا ااب

 قروا دوع كان ن< هد قرحملا بأ لاك 0 براي

 قا وع كاتم ا رف قرخالا ريسم قرخا قر

 فرحا رْغُذ رثفاام اذا قى

 5 تاقف ين زاجتسا م

 قفشلا رارقحا وحلا ف 42-

 ل راادق ل اللا ىلع ادد قرزا جاجز يف ثتبص را

 قردلا بتم ىف ىزاذلاك وا 7 قر اى رطل

 كرز ْف قرشم لداطهكا وا قرورزلاك هرج 6 لزاب 0

 (ةءارقلا لسالس)

 ا

 لاس نبد.حاو يتنعلا رفعج وبا

 كت مهفراو عدلب لها رعشا نم 1 دل دق الا ىعدع 'ءأأ كيعس 1 رع> وبا ناك

 تارا 0 8 اي ةريرح اذ 0 لاقي ةريز> ىف 0 لطم كرف ُْى برشل أموب 0

 ٌثعبف عفا ِِ رعس سل يروه ن و ه كيس كَ كاع ىعسل ١ قلدص هل تاكف كاكا

 أهو كوة هلا هوعدب ةعقرب ردعج وبا هيلا

 كيلا لصا وا ل اضن أ ىلع كا اذه دعدو

 ع 0 حو مام درا ل - ء القا ها 5 اقروز هيلا كك ةعق الا كيس نبا ارق 7 لع

 را لق 0 توضح م مصعب نوُثلا قل اذ 50 بورغلا سلا كيلاناف نا ىلا حارلا

 .٠ ةرهازاا يكاوكلاو سمشلاو قذالا وارهتلا فض ىف ةاضاتملا هده
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 سقلا ءورما لاف

 اهءاشنا نحرلا اذا باحسلا كلت
 : ديمع لاقف

 لوه ىلع تاجر م

 سقلا ؛قرها 1

 ا رجلا تل
 كيبع لاف

 هب سيناال ضرأل تاعطاقلاام
0 

0 

 امعأ كم ا |

 انصار تع اذا راك
 كيمع لاقف

 ة.نالع 52 اراهح تاعد>افلا م

 سقلا ؛ورعا لاقف

 اياخملا كلت

 يف ريطلا عارس تاآ ا

 2 ! 0 لاف
 تجتن ذم موقلا اهيلعدايللاكلت

 2 لاف

 قلط يف وللا ضرال تاعطاقلاام

 سيلا ؛ورعا لاتف

 1 ىىفلا نك يلامالا كلَد

 كديمع لا

 رك الو عم الب نومكاطاام

 سيلا ؛ورما لاقف

 السراه و نيرا كلت

 حسن ا-يإب-ب-ب-ب--اإبنل

 ءارعخلا رداون

 اساميا ضرالا ل و نماهب ىودر

 اسارءاو اريس ىدملا دعب نعطقي

 اسايقا ليللا داوس ْي اهتهش

 11 نجري اموءاعارس يات

 اسنك برتلا اهايذاب نك

 ال ةمرحلع نلف" نم دكا

 اماكا نقب امو قم ن1 8

 1 فدانا رار نكشمال

 اسالحا عورلا ةادغ ن اوتاك

 كر هل عفر و ءامسلا نود

 نانا حمي حيرصف نابل الز

 انام سانا ني ةيربلا تر



 0 تارضاحألا

 : ريبزأا نبا لاف

 عفادا نيبرقالاب ال هللابو تنتعا اذا رومالا هللا ىلا ضوفف

 * ناو لاقف

 عشاخو ساق ناباق يودسي الف ققلاو رباب باقللا راكص فادو

 : ريبزلا نبا لاق

 عطاق ةريشعلا ماحرالا ل "بينكم انهتادس ا
 : ناورم لاقف

 عكار وهو هبر يجائب تيب هشارف نع هن يئا# دعو

 ريبزلا نبا لات

 عماجملا بولا دنعتعدتجا اذا مهيدهب نوفرعي لها ريخللو

 عباصالا روجفلاب مهيلا ريشت مهلكشب نوفرعي لها رشالو

 كبحاص بحت مل كلام هللا دبعاي : ةشئاع تلاف بحت ملو ريبزلا نبا تكسف

 نبا لاّتف ٠ (كلواجت نم يلا بجعأ هيف اتاواجتام وحن يف الواجت تعمسام هللاوف

 (بدالا يلا#١ تقفكف لولا اواوع تيفخ ىلا < 0

1 

 سقلا *ورماو ىر#الا ن؛ديبع

 دياوالاب كتفرعم فيك : هل لاقف اموي سيلا ارما قل صربالا نب ٍديبع نا ليق

 : لاقف ««تيسضلا اه لاك

 اسارضاو اأن تتيناام ءادرد اهتتك تاق  ةتنك ةحاب

 سقلا ءورما لاقف

 اننا لكلا كلا وطدعبت ج نحادق ' .:اهابانت ف قست ّ ريعشلاك لت

 : ديبع لاذ
 اناقمع سانلا ند عيطتستال ةدحاوءامسالا و ضيملاودوسلاام



 ءارعشلا رداون 6

 ه كفرا دانعا نتاج نمو تالاسغ ءاسن كانه تاكو ركفلا زامع نبا لاطاف

 ادكف تلا يىورو٠ «د,ج ول لاتقل عرد يا» تلاقف

 نكح ىلا اعينم اغرذ لاي درز ءاملا ىلع حيرلا جسل

 يه اذاف اهيلا رظنو راكع نبا" ردع عم هب تما انها ندتحلا نم 512 ني بجعتف

 هدالوا ها تدلوو امجوزتف ال تلاتف يه جوز تاذا ال اسف هتمجعاف ةروصلا ةئسح

 (فراعملا ةرئاد) ءامجنلا كولملا

 م

 دضتءملاو ف العلا نبا

 مداخ مهاتاف هتامدن نم ةءام عم ةعلا راك يف ةليل تاب كف داعلا نا نإ لق

 تاقف يي دعب ةليللا تقرا لوقي نينمءوملا ريما : لاقف اليل

 هكر رارلاو) رفق رادتلا ذا" ىلا يذلا لاخلا انتقال

 ءامدتل اد »زا هلكرماا يل ضر قفار ام هزاحا ن ف هماع : يلع جترادقو

 1 لااقف كف اغلا نا داق لضافا عاش مهلكو مهلع جرا كلذ

 دوعيس اقراط الايخ لعل يعجهاو موللا يدواع ينبعل تاقف

 رك كفو !تدسحا دق لوقي نينمع ءوملا ريما ٠ 5 كا |ةؤ داع مث مداخلا عجرف

 (سئافنلا باتك» ةزئ الاب كل
 هالك

 اعل انقل

 تارضاحملا

 كل

 ريبزلا نب هللا دبعو مكحا نب ناورم

 ريبزلا نب هللا دبعو مكحلا نب ناورم نأ باهش نبا نع دلاخ نب ليقع ىور

 ىرخ ٠ أهنالاسيو اهناثدحي اهننبو اههنيب باجحلاو ةشئاع ةرجح يف مون تاذ اعمتجا

 ناورم لاف عمست ةشئاعو ةعاسريبزلا نباو ناورم نيب ثيدحلا



 هذ ثازاحالا

0 

 دسحم هنياو ىبنتحلا

 راجت نأ دير لاتو لحر هملع لخدف طشاو ايم د ىذتملا ناك تر لد

 رعاشلا لوقا

 مالظلا يف هروئب انحضتقفاف ارتس بلطي مالظلا يف اراز

 لاغلاب كءاج ادق, دسحاب لاو هيدي نب انقاو دسحللا هنداناكو ةضار عفرف لاق

 الاجترا دسحملا لاقف نيميلاب هتاف
 ماوللا نع" نك امر رع نيدادحا ىلزا كا

 (تيطلا فرعا)

(8) 

 هتنباو تباث نب ناسح

 لاف رعشلا هلابيف رطخف ةليا تاذ تبث نب ناسح قرا

 اذو صا ا عورألا نك تردعا اذا رومالا باندا كرراتم

 زيج افا تلاق ٠ معن لاق تما دق كذاك ةرعاش تناكو هتنبا هل تلاقف محا مث

 تلاقف * ىلوق لاق“ معن كلا“ كاذ ك2 وا لان

 اهوس ةريشعا نوطاعي مارك اننا رع سرخ فورعملاب ليواتم

 لاقو خيشلا نستحاف

 هور هيلا نا اهتنز د“ نانسلا لام ةفاك

 1 تااقق

 اذوقي نا اهلاثما نع زجعيو هدنع رعشلا قطايال يذلا اهارب

 ٠ معذ لاق ٠ اذه ىلا كنم كلذ غابوا تلاق ٠ ةيح تناو ارعش تلقال لاقف

 (ءارعشلا تاقبط) ّىَحتناوا رعش تلقالاإو كااذن

)10) 

 ديما كمر

 هجو حيرأا تدرز دقو رامعنبا هريزو هعمو ربنلا يف امون تاع نب دمتعلا هلك

 «درز ءاملا نم حيرلا عنص» زجأ رامع نبال دابع نبا لاقف رهنلا



 ءارعشلا رداون ١ هرم

 (ةه)ز

 3 نباو قدزرفلا

 نم لاق تامقانرا نم : هل لاتف سلاح وهو قدزرألاب رمفةماجلا نم لج رلبقا

 نسر اف تاه لاق ٠ معن لاق * «ىش نم ىدعي ةغارأا نبا ثدحا له لاتف - ةماملا

 جاجاملا كداوقن ىوه ا 4

 جادحالا ركاب حضوتي رظناف قدزرفلا لاقف

 حربم دا ءوفلا فغُش ىوه اذه : لدرلا دشناف

 جادخ تاذ ريغ فذان# كونو قدزرفلا لاتؤ

 علوا ت 57 اع تارغلا نأ ١ ل> رأ) كةناق

 جاحشتلا محاد ةحالا ىونب : قدزرفلا لات

 ىغبني اذكه نكلو ال لاق يريغ نم اهتعمسفا ٠ لاق هلاو اذكه لجرلا لات

 10 معن لاق # جادحلا اهب حدما لاق مث دحاو انناطيش نا تملع اموا لاقي نا

 (ةءارقلا لسالس) دارا هايا

 م

 نائعاي يزادا لات عيبرلا مايا صعب ْ قطانلا ةررا> نانع ساوت للا ان

 داوم ءاكم نم قرد لمست كيدح تك اوحقا نع م لك

 ةعرسم# تل ؤ

 : 7 1 . دا تا ا
 ا كم راجتلا هتمأ> ا بايد نم يسوا اك وق

 لاف اهالوم اهيرض دق ناكو ىكست اموي اهارو

 هطيخ ند لس ءوأ ءواك امعمد قرط ا كحد

 تااّقق

 هدرا ل هاثع كي ا ظ اهدرضد نم تيمع

 26 رقلا لسالس)



6 

 مالغلاو يرة>عيلا

 يف ءارعشلا تدجوف ناقاخ نبحتفلا راد اموي تا>د : يرتحبلا ةدابع وبا لاق

 رعاشلا لاك 7 مالغاي تكا : تاق ةماعلا 0 نا راعص يص مهنيبر هراد رينهد

 كيوَق دحلاا تلك حا فنم ادحع يي

 قىيدو بحا نم نيبام تيل

 : لاَ برقلا نو تلف 7 برآذلا ند ما دعا نم لاق

 قفيءو 00 نيبام لدم

 نيةفاخا قتلم نيبأ٠ لكم : لاّقف 520 لا نم ه اندرا ناف تق

 : ا 2 00 0 2 ءازاحأو هجم بف هبت قيد راك ا ةنرتخل و فلا ىلا 00 خال تكد

 (فئاطللا 4

0 

 يركشنلا ماوتااو شنقلا ةورما
 اعف ىرتدشملا مآوتلا عزا هنا ليق ٠ ءارعشلا عزانيام اريثك سلا ءورها ناك

 سلا ءوروأ لاآؤ ع ا ل 1 مآ و ا ٠ لوقاام فادنا كاكا كا ل 5

 انهو به اةيرب ىرت راحا

 انراتسا كما ضردلا راك مآوتلا لاتف

 حيد رش وبا مانو هلأ تر : سلا ةورمأ لل 8

 اراطتسا اده د5 تاقام اذا : ماوتأا لاف

 تت ءاروب هزيزد ناك 8 سال ءوردا لات

00 5 3 3 
 0 ا ا : ماوتلا لاو

 خاضا اةئل اند نا الف : سيقلا ءورما لاقف
4 0-7 : 082 : 
 اراط ل ر زاجعا تضهو 3 ماوتلا 0

 ايبظ رسلا تاذب كرتي ماف : سلا ءورما لاقف

 ارا> اهتام<+ كراع و : ماوتلا لاّثف

 (ءارعشلا تاقبط)



 الا رداون 0

 م 8 | 0 |

 تازاحالا

6 

 00 حو قدزرفلاو ماسه

 ب :, ماشه سا ترضح يررمللا .ةملس لاق
 مكحياف ةقانلا هده ُْ عا ررعم 0 0 كلا 5 ةقان َّظ أذ ةفامأ ترضحاف لطخالاو .٠

 وهو - هل ىعف ديرا 55 هعا

 اهاحرا 3 َُك اديام اهحينا

 ءارحبصد ودعت قدعم اهناك : لاةفريجج ردسف

 قدزرفلا ا ف ائيش عنصت ل: لاتؤ

 + اجتف او 8 را اهذاك

 لطخالا لاتف ٠ تنا الو لاتف

 *اخرا نيبحللاو رفاشألا ى رب

 اهيف كل هللا كراب اهبكرا لاق

 5 اارتلا لتلمل

 كلا

 ءارعشلا صعب ل 0 ىلا 00

 اةالا اهيعلب دراي ا 0 حاير لا نع |هومجح

 500 1 عادولاد مع اه وعلم نككل وناهد

 اماما أهقم مط ورا نا كيو ىييطل تاق 2 ل

 لارا اماثث نا مهديكل | مهوعثم
 0 1م



 6و تايهيدسلا

 هرضحا ءىشب هلحتما اناو نوكي نا زوال اذه لثمو هروضح دعب اذه لمعي

 كر و اه دق ةعل جرخا سوء وكما ترادو سلجملا لمك املف  تقوأل

 ىلع رادق نار ةقاي اهدي يو ةعوفرم اهيلجر ىدحاو لل لع رودت اذوط

 تزادف اقرقنو اهدب نم 'اهفتض وف ترش ناسا ءانح تقر اذا داك

 بيطلا وبا لاف

 اهرما دفن ة.كثحع هر أهر عش ةدراحو

 اهريش اهركجم عي ةقاط اهدب ف رودَت

 لاةذ برطلا يلا اذح تةقوف تريداف

 نيراف اي نما ا حور اهمسجل ام ةيراج
 تل ادهب نيش تاع نيد
 حوفسمنيددخلا يف ينيع عمدو اهتراشا ا

 كلاذ دع تيطلا وبا لاقف راع نب ردب اذح تفقوف اهراداو برّشو

 كرا قاو سل بدالا .ندعمو ىلاعلا اذاي
 تحب ل كار ل اف ةزجعم لكب ماع تأ

 حلا ن» اهاجر تفر ةصقا دك
 يرد لاق تطفشف تر د

 الا اهراودزنمتكتشا الو امك اها 2

 امرع - امو اهلاعفا لعب اهتيءور لبقنماصخش را مل

 ام تار تا اهنا لع اهبلتا دان
 ردد رماو 0 ا لجخف طف م هنكلو هلثع اهاحهو 06-1 احدمف

 لاّمف تاعفام ىلع ريمالا اهيا كلام رام نب ردبل بيطلا وبا لاقو ٠ تعفرف اهعفرب

 سيطلاا وبا هل لا د نع ةنظلا ىن تدرا ردي هل

 ارادقا ضرالا لها ماظعا اف ىلدا نع نمل 1 كد ب

 (ناقيو نانسدللا كاسلا ىف دير ١ ريم نا نا تيل ا
 ني فرعلا»

26 



2 

 ةيراجاو دشرلا

 كراج دج اهزلوإ لاقو اهلماتف اهيراخل دشرلا لع تضرع ةراح نأ لق

 نيثمءوألا ريما ةلاقم ةيراجلا كثعمس الف 2 ا اهفناب ساو اههحوب تلك ذلك

 لوقت تدشناف يلوق كاف 5 لوقا ام يم عمسأ نيثمءوملا ريما |ي ةردابم تلاق

 كفي رعت . كفلكا هيف ردملاو نيب .. سلخ هيف ىلا

 (ه)ر

 بخ او ساون وبا

 ٠ ةتلفالا يوري الو عطقني داكيال لاحئرالاو ةهيدبلا يوق ساونوبا ناك

 ْ عفادم ريغ تناو : عماجلا دجسملاب وهو هحزاع ةرم هل لاق بيطخلا نا ىوريو

 الجترم لوقي ماقف ٠ يطختال كنكلو رعشلا

 بيصنب حصان نماوذخفالا يتحيصن رصم لهااي مكتحنم

 بور دالبلا تايلل لوكأ ةيحن نيئمءولا ريما عامر

 بيطخ فكي يسوم اصعناف مكيفنوءرفرحسقابكيناف

 رذعاف 4 تيأر فيكف عقصم بيطخ اهلثم قآي ال هللاو : لاقو هيلا تفتلا مث

 (بدالا ملع تالاقم) احزامالا تنك نا ٠ فلحو هيلا

 ا

 راثع نباردبو سوركا نئاو يبينتملا

 سورك نباب فرغي سلج هراعّسا ضعب يفيبنثلا حودمت وهو رامع نب ردبل ناك

 نكي هنال هلوق ةرداسو هرطاخ ةعرس نم دهاشي ناك ال ه:وئشيو بيطلا ابا دس

 هلا انوي راع نرد لاقف < ارعش هيف لح رإب الا ةحيلا# لش لدلعللا ير
03 



 مه« تايهيدسلا

 اهسافنا كسا كرحذي ةدرز 2 ماع هنآ تكا

 ابسار ابمامكاب تطخغف رض هربا اودشل

 لاقو كلذ ىلع اذعاص دس ارضاح قيرعلا نا تك و روصلا كاد اذ

 ربط ىلع يدنع اهو رصع هسفنل نييدادعملا ضعب اههيندشنا هل أسيأ ناتيسلا ناده

 ةهيدملا عيرس ناكو ردب نبا ىلا ىتح جرغف ٠ اههينرا روصلملا لاقف ٠ هطخب باتك

 رهظ ىلع فيرعلا نبا اهبتكُف دعاص تيب سدو ًاتايبا ردب نب هلمظنذ ةصقلاب هملعاف

 ًاماعان احتما هنحتما دغ يف لاقو دعاه ىلع روصنملا سضغف ٠ روصاملا ىلاهرضحا و باتك

 هيفاقبط روصنملا عضو يناثلا مويلا يفو ٠ يدالب لك نم هتجرخا ءوفك ديغ ناك ن اف
 هذهيف اندشنا دعاصل لاّقف لاب ىلع رطختال اروما صخشت ةفلتخم لاكّشا ىلع نيحاير

 رماو روصللا هب رسف دازف هدازتساف ةلحن رم اتايبا هدشناف كمعز قدصن ىتح ائيش

 ءامدنلاب هقلاو ارانيد نيثالث رهش لكح يف هل بترو بوث ةدامو رائيد فلاب هل

 (فراعملا ةرئاد)

0 

 رفظملا نب ديعسو دادعت ارفاظ

 نب ديعش ريمالا لع تلخد - لاف ثئاثلا]ىدماالا هنا - را نانا 2

 رك اة ها هرصلخ ىلع نهد رطتد هتدجوف رغثلا ىف هتيالو مايا رفظملا

 : ردمألا جافتي نا لبق هتةلح عطق يأرلا هل تلقف ٠ هببسب مروهناو ه اخ قيض

 اهيدب دشناو ةقلملا عطقف رعاشلا دادحلا ارفاظ تيعدتساف . كلذل حلصي نم لاقف

 مظانلاو رئانلا رثكو ملاعلا كفاصوا نع رصق

 املا هرصنخ نع قيضي ةحار ُهل.نحبلا نكي نم

 ٠ هرجح يف هسأر لعجو ضبر دقو سن اتسم لازغ ريمالا يذي نيب ناكو
 اميدب رفاظ ل اقف

 0ك د 1 كل نم لازعلا اذه ءارط تمحع

 دنا( تناو نان اقاح | دا هك و
 ناسحتسالا يف نورضااو ريمالا دازف

 (هئادبلا عئادب)



 ءارعشلا رداون هأؤ

 لاق لا تنغ أف لاق

 اوةس ولف نغتال اولاقو ينوقس

 هليبس قلطاو هنع ىنعف

 تنغل ينوةسام نينح لابج
 (رورسأ| سودرف)

 ا
 تايهيدبلا

01 

 ناورم نبرشبو ريبزلا نب هللا دبع
 | ناككفا نإورم نيارشت كللا دع ىخان لاصتا رايرلا نبا هللا دل ناك

 000 1 ال ل ادللا ادق ناك رز ١ طيلاقلا لك كارتر طف ةلزام هلام
 اهيا لعاف انا لاق ٠ ريبزلا نبااي كلذل ايهتف نيدمءوملا ريما ىلع كدفوا نا ديرا ىنا

 تايبالاهذههتقرب نمل راف 4 هللا ءاش ناهتيفلاوهياعتدفو اذا لوقت اذ امفلاق .ريمالا

 لزالزااريثكلارهدلانم رشنب انتمصع نينمءوملا ريما لوقا
 فاس د1 را اع تاافطار

 اءاعلل هيما ب نم اورق هد

 يتلاةمصعلا ونوميملا دْئاقلا وه

 هملحن ميوقلا نيدلا ان ماقا

 هبنمو نينمءولا ديما كوخا
 انا تلطه هدفر انا اسام اذا

 ةمحرو انملابجلا ىلع يلح

 لئامحلا ليوط لواهب ضيباب
 لفاحملا طسو ماوقالا رختفا اذا

 لطاب لك ىلع ائيف اهتح ىلا
 لئاق 1 لضف هل يأرو

 لطاه محسا بوص قسنو دان
 لباوو درجت هيفك ةباحس
 لعافو دعم نم فاح لك ىلع

 (فراعملا ةرئاد)

29 

 روصنملاو دعاصءالغلا وبا

 اهتقو ريغ يف ةدرو روصللا ىلا تمدقف روصنملا سلجمي ناك هنا دعاصل ىرج ام

 الجترم دعاص اهيف لاف اهحتف متتسي مل



 هأ تايرمخلا

10) 
 هايحاصو ناقهدلا

 هل لاقي عضوم يف اهب اناّتهد ايخ اف ناهبصا ىلا اجرخ دسا ينب نم نيلجر نا
 هراق-نامداني ناك ناقهدلاو رخ الإ يدسالا قو اهدجأ تاق ءامدانو

 يقاما يدسالا ناكحف ناتهدلا تام مث اساك هربق ىلع نامصيو نيساك نابرمشيو

 707 ارمقلا اذهب خرايو امهيربت متاح
 اكاركنايضقتال امك دجا اًمدقر دق املاط امه ىميدن

 اكدت مجرب ناقرالاك
 اكاوس قيدص نماتاز#الو املك دنوارب يلام املعت ملا
 اكارث ورت اهاقوذتال نآف ةمادم نم امكيربق لع سا

 امكآرا نا ىلا .قاتشم لاو ادرفمت رص ىنذا يلاحرتالا
 هريمغأ ليقو اتامو هل اناك نيليلا+خ يف ةدعاس نب سقل تايالا هذه نا كفو : ةشاخ

 (فراعملا ةرئاد)

5286 
 ىسعالا ردقو ىلفونلا نامسلس

 تروق  اهتعاللاو ةماملاتيتا يلفونلا 07 لاق ٠ بارشلاب اعلوم ىشعالا ناك

 هلزتم نيا تلت ٠ معن ليق !ىشعالا ةيرق هذها ٠ تلقف ىشعالا لزتم يهو ةحوفنب

 شاب هيلا تادعف هتيب بناجب اولاق ٠ هربق نيا تلقف . هللا وراشاو كاذ اولاق

 ةنومداني نايتفلا نا اولاقف ٠ ابطر هارا ىلام تلتف بطر وه اذاف هريق ىلا تيهتناف

 (ءارمشلا تاَيبط) ١ | , :ةيلعيدض, حدتلا للا دام اذاؤي يهنم لو ل نق

(8) 

 ناركسلا رعاشلاو ناورم نب كللملا دبع

 لاف تيرش اذام : هل (لاقف ناركتسسي ناورص نب كلما دنع يف

 تاحناّئع لتقا وال! املف امفاعت شيرق تناك ةقتعم

 لاقف ؟ نم عم لاقف

 تلقتسا. امل ءازوحلا عم ىرخاو ةيور ساكيىرعشلاعم ينوقس



 ساون وباو نجا كيد

 كيد عمس بيصخلا حادتمال رصم ادصاق صمحم زاتجا امل ساون ابا نا ىكحي

 هدصقق * هيلا ةمسنلاب رصاق هنا ساو يبال يعن ن م اقوخ هذم قحتساف هأ وصوب نا

 يلوق لاقف ةساسدلا فرعف انه نيل هراعا تن ! اف بايلا قرطو هراد يف سأون ذوبا

 كل ومد قارعلا لها 0 حرخا هل

 اهراداف هدح نم الوان اناك يظ كلا نم ةدروم

 لعد ل ةصقلا هذه تسنو) ٠ هفاضاو هيلا جرح كلذ نكحا كيد م الف

 يهر نححا كددل تايدا ةله 1 ركدملا يدلاو © ساون يبا للا ايأ يعازخلا

 اهراكتياقومغلات الامي لصو اهراح وادق ل راع اهب

 اهراتناظرفلا فاختركذاذا 2 ةميظع لكرزولا مظءنم لذو

 اهراثعو اهريخ الا قدس الو رغاصراغامساك ثدح اقتنا خر

 اهراعتساهيتنجو نموا سمشلانم هفك قر ساكلا داكت ماقف

 اهراداف هدو نم اهوانت أءاك ىَظ ا ةدروم

 اهراث | را انمادقا ٠ نم 0 ف امور عتمتن ائيدياب انللظ

 (فراعملا ةرئاد)

(6) 

 رفظملا كللاو يروصلا ةنبا ةمقث

 يبخا نب رم نيدلا يت رفظملا كللل اهبسدق ةديصق تمظني روصلا ةئبا ةيقت نا
 اذهبي قاعتن امو 0 3| تنعور ةنرمخ ةديصقلا كاك كيك حالبص كاملا

 نامرز نم ل ردا هده فرت ةحمشلا لا رفظلملا كالا | اهيلع فتفنقو املف رمخلاب

 1 قاعتي امو برا لا تدضف ةيدرح ىر 6 8 دمرح 5 تل 5 كاذ اهغاش . اهامص

 أهدرعق ثاكو 9 كاذب يملعك اذهب يملع : . لود هيلا ثراص 3 كصو ندسحا اهب

 تا م



500007 

 ا تايردمخلا

 م

 ذاينلا تب

 هل دوجان يف اذيبن عيبي لجر ةريزملاب ناك : لاق يدادغبلا رفعج وبا ثدح

 مهضعبلا 5 بارشلا مييف ل زغ اذا نع نورد موق هنتاي ناكو برصق نمت ناك و

 ااا ك0 يل- مهضعب لوت هش كثصق ع نم تا لااده كك نورت ا م! ضعمل

 لاط اهلف ائيُد اولمعي مل اوحبصا اذاف لمأعلا ةرجا لع رخ الا لوقيد نك يلع

 1 لاق ذاشلا لع كلذ

 موي لك مدهي تيب انل

 صخ مذج حبصينيح حبصيو
 اولاق حادقالا ترادام اذا

 صجو رجأب ينش ادغ
 1 مراد اا

 صم راع الا ا

 (ديرفلا دقعلا)

9 

 ةمحان نباو ديرد نبا

 قيع تضمغا ليللا رخآ ناك الف هل ترهس ديرد نا ىلكت قانا

 يفدشنا لاةو بابلا يفداضعب ذخاو يلعل>د اجسوكهجولا رفصا اليوط الجر تدآرف
 هنم رعشا انا' لاقف '٠ ا'ش دحال ساونا ولا كرف ال ت1 رسمشلا قتلو نأ

 يلدشناو ماشللا لها ن. ةيجان نبا انا لاقف ٠ تنا نمو تلقف

 قئاةسو سجز يلوث نيب تدب هدعب ءارفصحزملا لبق ءارمحو
 قشاع نول '“تاسسكااف ادار اهنلع ا واطاسفاف رص قوشعملا ةزنجو تكح

 مث هاج تمهتك .ءارحو تلق كنال تلق ٠ لو لاقف "'بيئرتلا تأاسا تلقف

 اهو لاق مف قردحالا ىل ع اهتمدق المف ةرمحلا ترخاقا ى هناقسو سحر 8 يلو ناد للف

 (ةباصلا ناويد)» فرصنا 3 ضيغباي تقول اذه ُْ ' طولا انه

7 



 ءارعشلا رداوت 4مل

 نارما نيتيب مظنف دمتو كسن دق يمرادلا ناكو كلذ يمرادلا ىلا اكشف دوسلا

 ناذه امو ةئيدملا يف اهب ىنغتي

 دهزتم دباعب تلعف اذ ام دوسالا رامخلا يف ةحيلملل لق

 دجسملا بابب هل تدعق ىتح هرازا ةالصال .رمش ناك دق

 هيف جار وام رثكا رمالا ري

 (ةيعوبسالا ةرشنلا)

0 

0 

 نوماملاو مثكا نب ىيحب

 ىلع هللا دمعو نوماملا زءانتف رهاط نب هللا دبعو مثكأ نب ىجيو نومأالا ترس

 0 ا نيحاير نم مزر مهيديإ نيب ناكو هركساف يقاسلا زمغف ىب مي ركس

 تلقت ةئق اعدو مك 3 تقي لقوم هيف هوبصو نع ايراد درولا يدخل هلا

 تنغو دوعلا تكاتك ضار دنع

 نيحايد نم بايث يف نفكم هب كارحال يح وهو هتيدا
 ينيتاوت ال نك لاق ذخ تلتف ينءواطتال ىلجر لاق ْغ تادف

 اهل ابي لاقو دوعلا ةنرا ىيي هصناف

 ينيقسإ ناك نم همكح يف راج لو مهلك سانا ريماو يديساي

 نياللاو لقعلا بيلس ىنارث انك ١ ىريصف ' يئاسلا "نع تافغ ىنا

 ىناوغالا نيح ىدانملا بيحا الو "1 ىذدنح ىهو دق اقوي عيطتساال

 ينيب#© دوعلاو يناتقي. حارلا لجر يئننا يضاق دادغبل رتخاف

 (ديرفلادقعلا)



 3 تايلزهلا

 قاشعلا ىلع ىرككلا تعلخ دق يناف ٍفوفج نم مونلا ذخو

 ايحتتساف :لمقي ال نم ىلع كلق ال.ا١ تعاخ كنال ىرت ام لثم ىلا يئاكر تداع

 (لركحثكلا) اهايا هوطعافةزئا# هل رماو هئم فيرشلا

 65 ٠
 لفغملا ريزولاو رامع نب ديحا

 لايف 5 هداشلا ىف ةنذاتساو نيامعأا ا داك و راع نب دما 0

 لع نم ليسلا هطح رخص دوملجك اعم بتال ”بتاك عاطل عاجش

 تدوم: .لامش د نتا يشك سوما عسا لا
 تكبس رمالا نع تاك سا ناو هدل ١ .هقلق نك اارزك غيبل غياب

 ملعي :كلاذ لك نيل نيطح . رساو يكاش حا 3
 نهجت تلق“ لك يرعشب يلع ةفعو مهف هيف 2 بيدا

 لذلا ىلا امون هتنجن اذا! ١ ! ظساتم' ضياق ' ملاح عادل

 (نورشلا سود رد) هامددط شالا لل رخو كدب زر ١

00 

 رعاشلا حتألاوباو يسدقملا دماحوبا

 هل بتك رعاشلا ساحالا نب حتتلا ابا ينيزاا نا يسدقلا دماح يبال عقو ام

 اههئسحتسا اهآرق املف رهز» نبا رسلا ىتاح هحيضاقلا ساء يف هلا اهعفدو نيتب

 اهو هتافتصم يف ل هب ديدتتلا نم امهبام مهنيملو

 ترن . هب عمجو فيلات ةرثككد هركحذ عاش يذلا تنا 000

 دلما ىف كنهذ لثم ام يذلا تناو ىرولا ينكاظفح لثماميذلات ناف

 (سيدلل ايروس خيرات ةدالبلا رعاشلا هب داراونا<ىملا دلملاب دماحوبا مهفق

000 

 , ردخلا عايويمرادلا
 الا عيمجلا عابق قارعلا رخخ لمحي ةئيدلا , نأ مدق : لاق مهضعب ىكح



 ءازعشلا رداون 5

 لاق ؛ لطخا اي ملست ال مل هل لاتف ةديصقب ناورع نب كلملا دبع لطخالا حدم

 تنانا كلملادبع هل لاتف٠ تملسا ناضمر موصىنع تعندوو رمخلايل تلاحاتنانا

 روبشنا هر لطخالا اق. اكاقثعر هيف يذلا تبزض مالسالا نمم شي تبصق مث تملسا
 يحاضالا ممل لك اب تسلو اعوط ناضمد ُحاضب تتسلو
 حالفلا ىلع يح ديغلا لثك يدانا ادبا عاقب .تمسلو

 حاصلا جلبنم دنع دجساو د1 اع ينكلو

 اسهتبرش اذا نينمءوأا ديمااي لاق ٠ بارشلا كنم غلب امو كلما دبع هل لاقف

 لطخالا لاقف كقنع تبرض الاو ارعش ءيف لق لاف يعن عسُم نم يلع نوها توملاف
 ويتهم نيف ,تاجاحز ثالث ينلع 3 ينلع يميدن ام !ذا

 ريما نيئمءولا ديما كيلع ينناك ينم ليدلا رجا تاعج

 (سيدلل ايروس مسيرات)

 )/١(

 زي زج ةممست ببس

 تدلو اهتاك "هب لئاح قد ”اهمؤتبيف تأر هيا نأ ريرخ 'ةتمست سس يف ليق

 نيريثكل اجرب كلذ لمف ىتح ةقاخيف اذهقنع يف عقيف وزاي لع دوسا رعش نم المح
 سانلا ىلع ءالبو ةميكش ةدشو رش !ذ ارعاش امالغ نيدلت اًهليقف ةبوعرم تهشناف

 طقف رهشا ةعبس ةتامح ليق ٠ هب ري يذلا لمملا وهو اريوج ”هتهس دلو املف

 (يرافلا ةراذ)

 )1١4(

 يضرلا في رشلاو زرظملا نبا
 1 مق الق رع فرقاه يلع ىف املاح ناك يض رلا نيرسشلا نأ يح

 اهيف لوقتيتلاكتآيبا دشنا هللاقو هراضحاب رمافرابغلا ريثت هو ةيلاب هلالغن ري زراملا

 اسشعلاتعر الو ءام تدرو الف يتاكر كيلا ينغلبت ا اذا

 لاقو ةيلاملا هلاعن ىلا فيرشلا راشا تيبلا اذه ىلا ىعتنا املف اهايا هدشناف

 انديس تابه تداع ال لاق ٠ ةعاس زرنطملا نبا قرطاف 9 كتناكر نم تناك هدها

 هلوق لثم ىلا فيرا



 غم تايلزهلا

 لوقا يذلا انا لاقف

 لئاط ريغ ىرما لكىلا ضب يننا يسفنل اءانداف دقل

 لئامشلا ميرك الا مهب ايقُش ىئرت الو ماثللاب يقش يناو

 لهاجتملا فراعلا لمف ينيبو هئيبنجللا عطق يآ ام اذا

 (فراعملا ةرئاد)»

1) 

 نانعو ساون وبا
 اطاسمناو ةفخ هب اودجوف هنودوعي هباحصا ضعب هيلع لخدف ساون وبا ضرم

 اولاق ةيلع تناكأ ٠ لاقف ينصانلا ةيراج نائع دنع نم اولاق متثج نيا نملاقو ٠ مهعم
 يلا ريغ ايمس اهل فرعا مو هذه يتلع تركتا دقل هللاو لاانلالا تنرطاقر

 تح رفف ,ةحار اذه يموي يف تدجو دقلو بحا نم ضعب تلان ةلعل كلذ نا تموت

 يسحر هوة اعد لح اهثم هافاع هللا نوكت نا اعمط

 كلا وكتعي ىداوع ثدحت حا :كامحم رغشا ملو تممح ىفا

 كامب الا بسام ريغ نم ىنقرطتل ىمحلا تناك امتلقف

 كافاع نيح ابم هللا ىلافاع ٠١ متم ريغابف تنك ةعو
 ُكاَذ يفو اذهيفو كاذواذه يفكفنو ىسفنتقفتا اذا ىتح

 (بيطرلا ىدنلا) ١

 )1١5(
 يروغاشلا نادتف

 لاقف خاش دق ناكسو ةرارإلا ديدش اههوام مامح ىلا يروغاشلا نايتف لخد

 (ريخالا تيبلا ائمضم)

 اسءوباو :ءاثع هقف كفاكبت ميطاك مكماخ ءالما را

 اسويتلا نوطمست مككلاب امف يدملانوطمست مكبيدبعو

 (سيدلل ايروس خيرات)

(15) 
 ناورم نب كلملا ديعو لظخالا



 ايما كا انا هبال ادنفزاا .لخ

 برضي ؛رهالا دنا ©. ءىرنماالو كلام النا

 (هغللا هتف)
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 لاف كاذ ىلع هنرت . انانقلا لا باك رع لاوس ناس لل
 باتكحلا|ةيلحو لاجرلا رطع هناف-دادملا نم نعرخت ال

 11 تدع لآ ىرعدكا ٠ ايعديإا ةياتكتلا يف راع
 داوسلاب :تاسفن تخطا ولو امنم تسل ةباتككلا كلنع عدف

 (بدالا يناحي) ْ

 )5 ١(

 كللادبع نبنام.سو ريرجو لظخالاو قدزرفلا
 هلوح مه انيبف ةليل كلملا 0 نب ناملس دئءريرجو لطخالاو قدزرفلا رمس

 ىتح ا وموقت ال, نالس مهل لاقف مايقلاب اومهو نينمءولا ريما سعن اولاقف قفخذا
 لطخالا لاقف ارعش اذه يفاولوقت

 ارم هباحصا نيب ام يتس عيرص ةناكف هسار يف ىركلا هامر

 ينطخلا نب ريرج لاق مث يتلعج ناركج كحيو هل لاقف

 ارمح ةربتق ليللا داوس يف ىري  اناكف هسار يف ىركحلا هامر

 اذه دعب قدزرفلا لاق مث ىمعا ينتلعجا كحيو هل لاقف
 ! وا هنا ٠ نكرم ديمالج ميما اناكف : هسار يف" ىرككلا ذاكر

 مهاطعاو مهابحف اوبلقناف مهل نذا مثاجوجشم ينتلعج كحيو هل لاق
 الا (كيماطل ةلع)

 عسععل

)١*( 

 حام رظلا

 "الا اة د لير لا يبي راق رهو رصيد يجامل م



 و تارلزهلا

 لوقيوهوحارو ةلللا ذخآف كتاحوكتينكي إو يمسا كل معن لاقف ٠ ةئيم ةلح هيلع

 نع الأ تضكاو اوشة اايللجا كل ءايسللا نأ لكلا

 بطخلا ملظعم ىلع يربص هل نياف همسا يلامسو ىمسا ىتست هبهف

 يباق ةحداف لك قر ملا نياق“ م عنرطبو يسابك ساب ةل نياو

 (نيرحملا عمج)

00 

 يرمضلاو لكوتملاو يرتعبلا
 دشتي فقو اذا ناكذ داشنالا حيبق رعشلا يف هتلزنم ولع ىلع يرتحبلا ناك

 هسار زبيو ٠ ىرخا رخاتيو ةرم مدقتيف هنيشم 5 ددرتي ءارمالاو كواملا ةرضحي

 م : عكا لق لو كلك دنع فقتَو ه.كن رلشيو .٠ ىرخا هيبكشمو ةرم

 لوقينا دحا ردقي ال اذه ٠ تنسحا نولوقتال مكل ام لوةيونيعمتسملا ىلع لبق

 هلوق هدشناف *ىكساسأا لكوتملا لع امون لخد < < هلك
4 

 مكتمل >فنك يابو مستبت رغث يا نع
 مصتملا ام. | «لكوتم م كلا وسر اهلها

 ملس دقق ٠ :كيلشر ١ |دلك ")كن نادل ملسا

 هدنع ناكؤ ٠٠هداشتتا!نم ,لكوتملا رحضف ةفصلا نم انركذ ام ىلع دشتي ناكو

 اباؤا يف لوقي تايباب هاجبف هوجبي نا هرماف يرميصلا سينعلاوبا
 ملت ينك يعابرا رار عسر

 جرخو . ضكدي جرغف يرتحبلا بضغو لكوتلا كحضف ٠ ةليوط يهد
 هرمصب نع باغ ىت> تايبالا ددريو هب خيصي وهو هرئا يف سبنع وبا

 (نيرحبلا عمج)

06 

 ىبارعالاو ديزوبا
 لاسي ءاج دق هنا ديز وبا نظف ديز يلا ةقلح ىلع فقو ايبارعا نا كدر

 ةبيدملا ىلع لاقف ٠ لس جلازعااي : ديزوبا لاف ٠ وحنلا يف ةلاسم نع

 بغرا هيف الو 0 مكت22ج وحللل تسل



 تلشف ناكفرلا ابق ىمر مر يحق در نالحرلا يوسي امو

 , لوقتو دوعتمم

 ديدج نيعئابلا يدياب بوثو . ىللا هب. بوث نابوثلا يوتسي امو
 تلاقو امو ةديدجلا باب ىلع ةعدقلا ةيراج تريف

 كيلا للا هلا حلا ١ ١ ١ ىلا نو تعات دا ام كداوق لكن

 ل 0 اذَّنا ةسايلحو ىعلا هفلاي ضردالا ف لزنم 0

 (فرطتسلا)

 ا

 اموب ةما هتصقرف امالغ ىرخالاو ةيراج ايهادحا ثتدلوف ناتارما يلا رعال ناك

 اترض ةريعم تلاقو

 ىلاوحلا نم  مويلا ىلذقنا ىلاعلا دِسالا هلل دمحلا

 لايعلا نع ميضلا عقدت 3 كا ١ ك1 ءاوبشا لت ك 0

 لوقتو اهتنبا صقر تليقاق | ترص 0

 ةيااغاا نوكتو ىسار لسعت ةيراح ن د نا يىبع ام

 هيناث تغلب ام اذا ىتح  هيرامح نم طقاسلا عفرتو

 ةواعم وا ناورم ايتحنا .هتينات“ ةنقنب  اهتدزا

 ال نا هقيقح اهما نا لاقو لاقثم فلا ةئام ىلع اهجوزتف ناورم اهعمسف ىلاق

 ردا امل ميلا انقس ناورم او ةيواعم لات . اهدبع ناي الو اهنظ بذكي

 ' اناروالا تارث) مهرد فلا ةيات اهيلا ثعبف ةلصلا مرحت ال نككأو

 (م)

 بهو وباو ارش طبات :

 ينل هنا ليق ٠ هساب ةدشو هكتنفل برعلا بواق يف مظع لوه ارش طباتل ناك

 يمسأب لاَتو 1 تا سانلا اعد اذ أع صو وبا هل لات قنا بهو أبا ع تاك

 | ىف 2 ل ل كاك 5 تهران ام هته لانا 0 اخشمف ارشاطبات انا ع ا | ةعاس دا يلاف

 ناكو يتينكو ةللا هذهب لاق ٠ هعاتبت اذاف معن لاق 9 كلمسا ىنعيبت لف ينقثلا هل



 42. تايلزهلا

 (ء

 ىضاقلا ةنفاعو ةمالد وبا

 لاف ذئتقو يضاقلا ديزي نبا ةيفاع ىل الجر مصاخ ةمالد اي |نا لبق

 لاجرلا ةاوغ ىنتيصاخ دقت
 هشقاو :ةلشس مهتتصاخو

 ةجح يل هلا ضحد اف

 همفاق يل هللا بيخ ك6

 افئاخ هروج نمتلك نه
 هةيفاعأار ا تاكفاحا ! تليد

 يتوجهكنال لاق ؟ ملو و لاق نينم٠ .وماريما ىل كن وكشال يضاقلا ةيفاع هل لاقف

 تفامت كسل كلنا لا مولات . تكل ينتوكش نا هللاو ةمالد وبا لاقف

 (برطلا ناويد) حدملا نم وجبلا

 (ه)

 رعاشلاو ءابقلا طامخ

 اثياع هل لاّمف ديز هيسا روعا طايخ دنع ءامق ءارعشلا دحا لصف نا قفا

 (سبلي. يذلا فاحللا جاودلاو جاو دلا» لود ماوه *ابقأ ملعت الو هب كيت اس

 كبلع توغد ما كلل ترعدا ا ملعي ال اتيب كيف تمظن كلذ تلعق نا هلل |[.

 رعاشلا لاقف طابقا لمفق

 ارجل فكن غل كبل عاق مز 5 طاخ

 ائذاسلا لمن هلا ليق ناو حص ىمعلاب هيئيع يف ”ىواسا هكن نإ ليق ناف

 (هبر ديعنبا) حص راصدالا ف

(1) 

 ةنب دخلاو :ةميدلا ناتجوزلا
 لوةتفةعدقلا تيب ىلعركةديدحلا ةيراج تناكف ةعدقةا رما ىلعةديدجةأر عا لجرجبورت

 جت



 ءارعشلا رداون 2

0 

 روصنملاو دعاس ءالعلا وبا

 ىلع يلال رداونلا باثك هاراو دعاص ءالعلا يلا رماع يلا نب روصنملا بجعا اا

 دروا ال لجاو هنم عفرا اباتك هتلود باتك ىلع تياما روصنما دارا نا لاقف يلاقلا

 ىلماو ةزهزلا عماج يف ساخ كلذ يف روصنملا هل نذاف يلع وبا دروا ام اربخ هيف

 وتبثي ماف رصعلا :ابداهعت:هلمكحا اءلف 25١ ٠ دع ” لصف رظنا)>صوصفا١ باتك

 كعدتو اهنول ريغب ءاضيب قاروا دلت نا:روصناا نم اوماطو ةحصلا نه هيف ايش

 فيلات تكحالا» باتككأا رهظ ىل» ىتكو اباتك تدل اهبرماذ مدقلا مهرت ثيحب

 هتأرق اذه لاق روزلا هناونع ًأرقو هآر املف دعاصل ةرم رضحاو «يناعنصلا ثروغلا يلا
 هل لاقو هحتفي نا لبق هدي نم روصنلا هذخاف ن الفيلا خيشلا ىلع ينالفلا دلبلاب
 هب ىدذوهع دعب دقل كيباو لاف ٠ يرت# ٠ىس ياا ىلع انا لقف ةتأرق دق ت ترقكبنا

 لاقذ .ربخالو رعش اهبوشي ال ةروثنم ةغل ىلع ي رت يك را هين الار طخ  ال

 (فراعملا ةرئاد) كنم بذكا تيأر امف كاثم هللا دعبا روصنملا ها

 رف

 ىضاقااو يرصبلا لجرلا

 - لاذ ىخضاقلا ىلع اموي 0 هءالك يف داضلا مزتلي ةرصبلا نم لجر ناك

 0 دمادتو ضلا ةرمض نيرارض نا ٠ لضافالا نبا لضافا| يض اقلا اهيا كيلعم السلا

 0 اهنع ينضوعي مو امض اهضرتعا ضايغاا ىلع لا ذخاو يفعضل يضغو

 ضرفتوكدرضح ىلا هرضحتنا:كيلاعرضتا ٠ يع ض رعمو يلع ن امضغ يضاقلا اهيا

 يف هيصخ ف رصو يضاقلا:هيلا تفتلي ملف نامبضاا نم ضعبلا يئئضوعي نا: هيلع
 دشناو مصخلا بادهاب قاعتف ةعيضاا

 ىضري يكل ضرا:هل ىضاتلا ضرف .نمايا
 ىضراالو ئضرت ناب ضرف اضقلا يف اًذها

 ىضقد لتي ءء.انصق يض را يفك ضاق ىننعق

 اضعب الو الكأل ن وزفما .ضوعلا نيئاف

 نامحلا دقع)



 06 تانلزملا

 هلوقي نيتثالا نم رعشا يريرحلا نا فيرظلا باجأ
 هيلع هدزت الو '. مون. ا:ديغ !:؛ رهش:.لك يف بحت .نم رزت الو
 لوةي وهو جرخوابيف اع رادلا كتمهو دقف ىنقدصت مل ناو

 لحزلا ىو .نييكحالا امك. عرقا ضرالا لدلت لش ل
 (تئاطللاةلدم" هايس ب هذول رقثلا لجعف

 م

 هنإ ليق ٠ بذكلا الا ةيدر ةلصخ برك يدعم نب ورمع يف نكي مل هنا ليق

 اوجرخفكا («ينب ىلع ةياهاملايف امويترغالاقف سانلا عم ثدحتي دبرلاب اموي فقو

 دلاخ تاكو. ”ةسارتتطتق ةماخاضلات هيلع كامجفافعصلا نإ دلاخ ن2

 لاف. هيلاراشاو كمالك عمسي كليتق نا روثأا ابأاي الهم ةعامملا ضعب لاَقف ارضاح

 بهرذ اما لاقو دلاخ ىلا تفتلا مث ٠ مق وا عمساف سيلج تنا اما تكسا ورمع

 (ءارعشلاتاقمط) هعطقد ملف هني دح ُْ ىضمو رامخالا هدهبسانلا ءالءره

 تايلزهلا

1 

 كنا نبات" لاعفا ءاطرإ نبا, ايذح يدنكلا ثزالغا ل كرش تاع لح

 وام مودا *«ةقال تدعيم 5 يما لام < طساخلا نو كلكم لاك ا
 ص ل -] 26 2

 ءافرلاب لاق ٠ دنع ور لاق .٠ قيحس ناكم ل كلاق:ةهاشلا قمار 30

 اه تطرشو لاق هلهاب قحا لجرلا لاق ٠ اباحرا نا تدراو لاق ٠ نينملاو

 ىلعف لاق ٠ تلعف دق لاق ٠ انئيب نآلا مكحاف لاق ٠ كلما طرشلا لاق اهراد
 تخا نبا ةداهشب لاق“ .نم ةداهشب لات, “ كفأ نأ قع لاقل تكخح نم

 (فراعما ةرئاد) كتاخ

 نم



 يلصي قحهقراغت الف دجسلا ىلا هب ضما : همالغل لاق هرعش ضريملو رعاش هحدم

 يرصبلا نوحرلا دمعنينيسملا ءاخ دارفالا الاءارعشلا هاماحتف ٠ هلخ مث ةعكر ةئام

 دشناو معن لاق 4 طرشلا تفرعا ٠ لاف داشنالا يف هنذتساف

 ءالوفلا عجتنت حدللاب اك ”احيدم نسح ىلإ يف اندزا

 تارفلاو ةلجد هيفع نمو ارسط نيلقثاا مركأ انلقف

 ةالصلا حدملا ىلع هزئاوج  نككل تاحدملا لبقياولاقف

 ةاكزلا ينغت امنا يلايغ يتالص يننت امو مهلتقف

 تالغاشلا مومحهلا يئتقاعو يلالبح الا ىلا ذااماف

 تداكلا ىنطشتت» نال لغلا م اهنم داصلا رسكت يف 'رماف

 تاملا اذه ىلعيل حلصيو يقايح اذه ىلع يل حلصتف
 (بدالا يناح) رايد ةناع هل رماو هقرطتساو كف

05 

 ءارعشلاو ىلفظلا

 ا 1 ل1 نرهاذ ةرعد يف مهنا كثي ملف نيبهاذ موق ىلا يليفط رظن
 هرعُس دحاو لك دشنا املف مهل حئادب نااءاسلا اودصق ءارعش مه اذاف مهعبتو

 تل كاقف كرعش دشنادل لاقفإ تكاش نيل اب وقاو يليفطلا الا قبي مل هتزئاج ذخاو

 نوواغلامبعبتي ءارعشلا دمبةحيف ىلاعتهللا لاق نب ذلاني,واغلا نم لاقتنا نمف ليق رعاشب

 ةفا طخ قماه) ءارعشلا ةزئاج هل رماو ناطلسلا كحضف

 )08( 
 فيرظلاو ليقثلا

 هارت نم ٠ ليقثلا هل لافف ةايملا منس ىتح هدادرت لاطاو فيرظ ىلع ليقث ددرت

 هلوقي يدرولا نبا فيرظلا هباحإ 4 ءارعشلا رعشا

 لالا هاا دادرتلا رثكاا ”ننفا احا درتاغ رزو كف

 هارد 2 الرا تاك تالا لان
 الالم هنئم فخت الو هرزف ..ادادو لخ نم تققح اذا

207 

 الاله هترايز يف كتالو مويلك علطت سمشلاكنكو



 مب تاكو

 لاق نزؤم الف لاعب قلا

 اكانق# ٠ هغجولا * لاس . ذا“ :انكهمغ ٠ سأنلا "تو كادي

 اكحاودجمت دوعلا“ قزؤاو: تقزشا' دقةكووف نم دادغب

 لاقؤ ةغاش نوماملا: قزطاف لاق

 اكاطخا تاما يذلانا اكامح سائلا“بر. كامح

 اكتالفطال اعيش: ىو ولو:  ”هسيكأ البخب اطخش  تتا

 كعضف باطتنسي . انش اهنيب لعجاق مارحرعشلاب رعشلا نينم٠وملا ريمااي لاقف
 (بدالا:ىنامي»: لامع-هل“رماو نومألا

)010 

 هبحاضو :سوباق :نبا
 راسيلاروعا :ذهؤنيميلاروعا اذهتناكونأرلايفاح هل بحاصل سوباق نبا لاق

 ريظن انل سبل تاجاحلا ىلا يشف نيحارمعو ينرت ملا

 ريرض لجر انئيب اهِفو هيدي ىرسي ىلع هرياسا
 (نيعلا ةحص )

1 

 ةخرفو ءالعلا نبا رمعونا'

 وا ءافلا ميضيا - ةخعرق ان ةملك يفاهيتشته ناك هنا ءالعلا نبا رمع يلا نع يّور

 ءارحتضت-“ ا رئاش ناك ذاو هنم برهف هلدقيل ققثلا فسوي نب جاجحلا هبلطف .٠“ اهحتفب

 دشني قحال هقل ذا نمبلا

 لانقماا طك ةنجرت طك هالك هومر سسرشلا ةركش اع
 : ورمع وبا لاق ٠ جاجحلا تام : ىلاق ربخلاام ورمع وباهلاسف: ةخرف..ءاف حبتفب

 (نيررمالا نيب حتنلاب ةجرفلاو) جاجا توي ينم ارورس دشا ةجرف هل هلوقب اناف
 (ةغلأا هَقف)

)2 

 نيحرلا دبع نب :نيسحو زرباملا :نبا دمحا
 اذا ناكو ربدللا#نتيدتجل ةناكج ةالصلاو تالصلا سنئحتن م نسحتشي ام



 نمدلا ةريضخ هتحعا دئازو 9 رق هرغ رام لوا تنلاام

 يلرتالويبعمساف يدرعملا لش ٠ 2لجر يننا يريغكسفلل رتخاف

 (فراعملا ةرئاد) هنع ف رصناو لجلال جخف :

 (م

 هنباو دمخا نب.لدلخلا

 ىلا حجرخف ةةلاخلا كلت يف هدلو هيلع لخدف ضورعلا عطقي دمحا نب ليلخلا ناك

 هوربخاف : ٠ ضورعلا عطقي وهو هيلع سانلا لخدف ٠ نج يلا نا : لاقو.سانلا

 هل لاقف.. هنبا لاق:اع

 اكتلذع لوقت ام ملعت.تنك وا: ينترفعلوفا ام.ملعت تنك وا

 اكتْزدفحلفاح كنان تملعاو ىثلاتمف ' ىااقم- تاهجب: نككأ

 (بدالا يناح) 0
 ا

 ةميلولا يليفط
 الكل مرق لع ةراسلاب معنا ةكسبا يليفط سا - لساحلا ىلع نيني

 ولهل اوااّهف سلجملا بحاص هركناف يعد نم عم هسلحم ذدخاو مهيلع محتقاف ةمملو

 اهيفلخديل تويملاتذختااغالاق . كيلا ةعضغيةواوكلل نذءوي ىتح تفقو وا تينات
 |محرطو ةغيطقةمشحلاو ةوءدلا عقوتاف ةيدهب تمجوامو اهيلع لكايل دئاؤملا تعضوو

 دش و ةكامزمخ: حم ظطعانو: كغظق رم لص: رثالانقحم اع دقو ةص
 بابذلا مش“ راتقلا مشا م. رادلا ةصرع يفهدددا موي ل

 كاغضصاالا :ةؤعد» وا: ناهي. وا» . "نسوع» .راآأ تنآزام» اذاف

 باوبلا ةزكبل وا: انعط ضم را اال محقمتلا نود جرعا ل

 ثنا الو كذداسسم رع مهيلع تاخد نع ائيهتسم

 باتعلا فل هومدق ام لك مهنع مغرلاب فاا ينارتف

 (ديرغلا دقعلا)

 ان

 نوهاملاو رعاشلا



 مو تاكيملا

 (ه)
 ناكلدخ نباو يرعملا ءالغلا وبا

 هب قثأ نم ىنثدح : لاق هخيرات يف ناكلخ نبا هاكح ام فرظلا ئارغ نم

 ١ هتروص ام يرعملا ءالعلا ىلا فنل ات يف تبأر هل لاق اصخش نا

 يكل يلاخلا انلذنم ىلا مويلاانيتات نا بجاولانم ناك دقل كاقباو هللا كحلصا»

 روب يا نم هلاسو «٠ لفغ وا ادهع ريغ نم كلثم امف ءالخالا نيزاي كسنا ىل ثدحي

 هتاببا لهف رثكأ ناك نا ف رثكاأ وا دحاو تبب وه لهو ٠ مالككلا اذه رعشلا

 تاملككلا هذه نا : هباجا مث هيف ركتفاف لاق ٠ يورلا ةفلتخم وا دحاو يور ىلع

 يهد ماللا يور يف تايبا ةعبرا ىلع لمتشتو زجرلا رحب نم جرحت
 لا نم ناك د تكاق داو... هللا يكلم

 لآ رام < لإ اننات نأ" فشلت

 ةكحالا نير كنا يىل ث دحين يكا يلاخ

 لدفع دا اكفع ” زى نب كلام ةاكيف 2

 (ناحاخنبا)

5 

 لفغملا رعاشلا

 ةفوكحلا دجسم لخد مهضعب نا ءارعشلا نم نيلفغلا نع لوقا فئاطا نمو

 : هتوص اعفار نيرضاحلل لاقف تام هنا ىدهملا ةفيلاربخ ام دقو ةعمجلا موي

 سنالا ىلا ةفيلخلا ىعناف سانلا رعُسا اذه اولاقف «نالقثلا اهيا ةفيلخلا تام»

 : اقف هيلا ميعامساو مهراصبا سانلا تدمو تدب ةكفوصت ُْ نجلاو

 قمحلا ُْ ةرهس راصو سائلا كحضف «ناضمر يف ترطفا ينناككف»

0 

 بدالا بلاطو يري رونا

 امون هءاحف ٠ المخ اهمد اريصق هسسلو هلكش و هسفن يف ارذق يريرحلا ناك ليق

 الف كلذ يريرإا مهفو هلكش ىرزتسا هآر ارلف ائيش هنع ذخاي يكل بررغ لجر

 لمكضا هل لاق,هلغ ىلع نا دعم نبقلا



 ءارعشأ| رداون م4

 م

 نامماس نباو يدهملاو ةمالد وبا

 نب لع ىفمزو هلثاقم دفناف هل نع ايبظ يدمملا 3 همالد وباو ىلع هعمو ديصلا

 ةمالد وب | لحت راق ديصلا بالك ن م املك داطص و ناملس

 هداءوف ملاب كظح د ايبظ يدهملا نما دك

 هداصق 0 ل املس نب يلع و

 هداز لكحاب ىف م لك ع م

 (بدالا يناج.) طقسي داك ىت> يدبلا كحضف

0 

 تيزلا عئابو قارولا جارسلا

 ابيط اتيز هل عاتبيل اموي هل امالغ زهج روهشلا رعاشلا قارولا ججارسلا نا يككح

 هذخاو كلذ مالغلا ىلع ركناف اراحاتيز دجوف تفللا ىلع هبلقو هرضحاف انقل هب لك ايل

 : لاق هنال ينذ يلام يديساي»لاقف «اذه لثم لعفت م» هل لاقو عايبلا ىلا ءاجو

 «حارسال اتيز ينطعا

0 

 هئاوخاو قمءقرلاوبا

 يف مهمدانا تنكو ةعبرا ناوخا يل ناك : لاق قمعقرلا يال قفتا اءفيرظ نم

 لاقف ٠ دربلا نم ينصحتةوسك يل تسراو دراب موي يف مهلوسر اف ٠ روفاك ذاتسالا مايا

 ةاشائحبذو مويلا !'دماصا ٠كل نولوقيو مالسلا كيلع نورةي كنا وخا : لوسرأا

 مييلا تبتكف .الجاع انتو كل هخبطن ام هتشاف ةئيمس

 اصيصخ يلا مهوسر ىلاف ةردحسب حوبصلا اودصق انذاوخا

 اصيمقو ةصج ىل اونغبطا تالق هخرط كا دحن اًئيش حرتقا اولاق.

 ررص عبراو علخ عبرا هعموداع ىت>ترعش امف.٠ ةعقرلاب مهيلا لوسرلا سىهذف

 (نامجا دقع) ميلا كرشاو اهادخا تسلف'ريئاند ةرشع ةربع لك يف



 منع تاكحينحلا

05 

 . هنباو زهاط نب هللا دبع

 لاقف ىشلا لح هسا ىف ساثلا ركااذت رهاط نيوشابد ع نأ قرود الا

 ارق ىلا 0 ف هثعدواو هزكاس تنمضت ارس ىعدوّتسمو

 دش امن هئبا لاف

 ارشحلا رظنتي نوفدملا ىرا يلال ةرفحب واثك ىبلق يف رسلا امو

 اريخ هد ا أم اموي رهدلا 0 ىنناك 8 0 ىدكللو

 (ةباملا ناد : َ

 سماخلا .لصفلا

 تاكحضأا

4 
 هتابن نباو كلملا رختو لئاسلا

 يضاقلا ىلا لجرلا ىضف ٠ اًئيش هطعي ملف هلماو ةجاح كلملا رخف لجر لاس

 الو يش ىل !ء دحال ام هل لا ىضاةلا لوسر هءاج ايلف ٠ رعاشلا ةتامن نبا ىعدتساو

 لحرلل لات يضاآلا دلع ريض> 0 ؛(هشضرا 3ق>ةموصخ دحا نيدو ينيب الو نيد ىلع

 كرعش يف تلق .تنا. لا: .٠ ىلع:كقحنام

 نو هدر وا دبكلللا روفر. يسيل نيت تح

 نيمضلا اناو عمرا ىلع ١ ةمللع :لونعو فيلم يفأ

 ينلبما هل لاقف مداغ نماضلاو ايس يش ينطعي ملف هيلع تاز اناو يل تثمْض تناف

 ةثاملاقف ٠ تامأ ؟ لجرلل القا دف هياع لخد الف ٠ هيلا لصا ىت>
 كرع يف دحال نمضتالفاه دعي ينتحدم اذا ةثامن نبال ىلا: مث ٠ءهأ اهوعفدا لاق ٠ راثيد

 (تئاطللا.22)



 ءارعشلا ردات 1

 صخرتو رايدلا ولغت اهتاريجم اماف مالملا ارفك محل تلقف
 (بدالا يناح)

)0 

 نادلا
 هداز ىخشو ىجافخ ا نيدلا تاهش

 ضرتعاف ةعامجو وه ناخدلا برش يرصملا يجافخلا نيردلا بابش نا ىكجمي

 هلوقب باهشلا هل بتكحف هداز يخيش مهلع
 ينامالا ضورأي وفعلاب دجو ًانملت الف ناخدلا برش اذا

 تاتا زاب رعب درع لعرأا هيناوا حالا ايد ر ديرب
2 

0 

 هداز ا ةبا>اق
 0 يي

 نامرلا" ءاكال يموأ ىلع  ينملت الذ ناخدلا, كرش“ اذا

 تاكد ذاب حاف تاكل رك كت ريفا ع ةابانسا كيرا

 (قاروالا تارثد

(5) 
 بدالا ةوخا

 مامت وباو لبعدو مهج نب ىلع

 هرفكو هنءاف الرعد ركذو محلا نب يلع كعمل دال نبا ترم نب دمحم لاق

 مآقوبا ناك ول لجر لاّتْ ارعُسو ائيد هنم ربخ وهو مات يلا ىلع نعطي ناكل اقو

 ل بدا وخا وهف بسس خا نكس تال اقف دل ىلع تدزام كاخا

 ا ينبطاخام

 دلات ءاخا يف ىرسنو ودغن انناف ءاخالا فرطم فكي نا

 نلارإا اقم هانا ١ تحال ١ انين" فلءوي بست راعي وا

 (بابلالا غو بادالا رهز)



 كسفنب كناش مث ايقبام اهيف دهاخ كيوبا مزلا بالكت لاقو رذح نمو يبكسي رمع

 ةفالخ يف هاوبا تام ىتح امم هعم لزي ملف هيبا عم هفرصو ةيطعب هل رماو ٠ امهدعي

 (ءارعشلا تاقبط) يلع مامالا

0 

 بدالا ءاساج اسلحج تكلا

 عاجش نب ٍتويا وباو يبارعالا نب هللا ديعوبا

 يف اموي عاجش 1 لا بوبا يلا دنع انك لاق نارمعهلا ن نب دا ربخا

 ٠يجملا هلاسي بيرغلاب حاد يلبارعالا نب هللا ديعيللا ىلا هناملغنم امالغ ثعف هازنم

 يرطو تيضق اذاف بارعالا نم موق يدنع لاّتف كلذ هتلاس لاةفمالغلا داعف ٠ هيلا

 رظعيف ايف ظني انكك ةيدم ؟نييزنا ."الا) دحل هلم تيا امو مالغلا لاق تيتا مهنم

 ناحبس هتلادنع ايااي بوبا وبا هل لاف ءاج ىت> انرعشام م مث :ةرم اذه يفو ةورم اذه يف

 دقو ادحل :ك1دنع ىأرام هنا مالغلا يل الات دلو كلم ليل انتمرحو تفلخت يظعلا هلل

 لاقف تيتأ مهنم يلرا ثيضق اذا ا موق عمانا هل تلق

 انيشموا انغ نوتومام ءالأ ميكدح قتال ءاساك 1
 اددسم ايارو اييداتو القعو ىضمام ماع مهملع نمائنوديفي

 ادتفم تسالف احلا قلك ناو: 1! ذك تضا اق تاردأ تلق ناك

 (حارتالا ةلازالحارفالا ةقيدح)

)0 

 راولا نسح

 هراحو فلدوبا

 حداف نيد هبكرو ةجاح هتكرداف دادغبب فاد يبال اراج ناك الجر نا ىوري
 كراد نا : هل اولاقف رانيد فلا مهل ىمسف اهيف هومواسف هراد'عيب ىلا جاتحا ىتح

 غلبف ةثامسمجم فاد يلا راوجو ةثامسمخي يراد عيبا لاقف رائيد ةئامسمح يواست

 فقيكح راظتاف ٠ انراوح نم لقتنتال لاق ا هنيد ءاضقب رماف ريخلا فاد ايا

 رعاشلا لاقو راقعلا عابي !؟ عاب راوملا راص

 صغني كانه اراج اوملعي ملو 2يلزتنمصخرلاب تعب نايننو.واي



 ءارعشلا رداون م

 (لركشحاا

 تايبدالا

10 

 نيدلاولاب ربلا

 تاظلا نبرمعو هنباو ركسالا نب ةمما

 مث ةدم اهب ماقاف رع ةفالخ يف ةنيدملا ىلا رجاهركسالا نب ةيما نب بالك ناك

 ٠ داهملا هل ليقف ؟ مالسالا يف لضفا لامعالا يا محلاسف ةباحصلا ضعب موي تاذ ىلا

 هيلع عرج هيبا نع ةتبيغ تلاط اللف روك دق هوبا ناكو شيج يف هازغاف رع لاسف

 لاقو هيلع فقوف رج ىفا مث اديدُش اعزج

 ىالااف .لداع "نيردتا الو ردفان تلدع كف كداعا

 قارعلل هجرت ذا ابالل ىدرف قاذاع تتكح اماف

 كاع تدار اع ةادع اا لا نال سفارب
 قللت مو كرا ديد ار د كاسل

 غلبام رمعلاقف هيلع لخد مدق املف٠ ةئيدملا ىلا بالك درب بتكو رمعى كف

 نا تذزا ذا اهن_ةقعا"كنكو' ها اهنفكا وا ةمانخا تدك لاق ٠١ كمان” كرب كما كلم

 باتتحاف دربت ىتح اهفالخا لسغا مث رقتست ىتح اهكرتاف هلبا نم ةقان رزغا انبل هل بلحا

 فيك هل لاَثق ىلا هزرصنن كفعض دق ناكو هنباااو# ا ةلمأ ىلا نعش صنف ٠ هيقساف هل

 تنكمعن لاق ٠ ةجاحنم كل لهف لآق ٠نينمءولاريمااي يلارتا# لاق بالك اباايتنا
 0 0 ىكنف ٠ توما نا لبق ةمض همضاو ةمش ةمشاف ابالك ىرا نا يهتشا

 ؟ةقان هلبا نم بلتي نا ابالك سما مث ٠ ىلاعت هللا ٠ اما رت ءاذه يف غلبتس

 0 د ءانالا رمع هلواثف ٠ لي هيلا ثعبيو لعفي

 ريع ىف ٠ ءانالا اذه نم بالك ةحئار مشال ينا : لاق هيف ىلا هانداو هذخا

 لعجو هلبقو هيلا همضف هنبا ىلا سثوف ٠ هب كانثج دق رضاح كدنع بالكاذه لاقو



 ؟ 9 ءارعشلا رداون

 (سيدلل ايروس خيرات» ةئيس ةلص هاطعاف

(37) 

 ربما فيض رامحلا
 هفيضمو ىتقلا

 اذاو قيرطلاب لزنم يف لزتف ىسما ىتح هل رامح ىلع قيرط يف ىتف ىضم ليق
 ةفطاتساف ةهرب ناثداحتي اسلجو هب سناف هايحو ىفلا هلمقتساف ربمىلع لمقا دق لجرب

 نكي ملو ىتفلاولكاي سلجو هيلا مدتف هربا فلعب اعدو رض ماعطب اعد مث ٠ لجرلا

 لاقو لجرلا ىلا رظنف هرامح فاعل ةقفن ةعم

 اكرعشب ساقيال يرعش كاذلف اكرثنتب باعي يمظن يديساي
 اكركشب موقا نا يرمع لاطام رداع ىللاو الضف يتيلوا

 اكربم ةفايض يف يرامح لعجاف اهلك ةيشعلا كتفايض يف انا

 مدقف ربلا فاعك راحال فلعب اعدو ٠ ينم ةلفغ الا يهام لاقو لجرلا كحضف

 (بدالا يناجم) ةيلا

)8 

 ةداسالا نسج

 رصانلا مامالاو نيذلا جالص نبا ىلع

 هللا نيدل رصانلا مامالا ىلا ماشلا كلم فسوي نيدلا حالص نب يلع بتح

 امهبا ةيصو افلاخ دقو ناو ركب ابا هيوخا وكشي

 يلع قح فيسلابابصغ دق ناّثع ةبحاصو رككي ابا نا يالوم
 لدي بالا ماض ايد لي, نيبلار ءالوت الا

 لوالا نم يئالام رخاوالا نم قل فيك مسالاا ذهظ حملا رظناف

 يلج هيف صللاو اههنيب رمالاو هتعيب دقع الحو هافلاخف

 تايبالا هذبب هباتكح ربظ ىلع رصانلا ةفياخلا عقوف

 رهاط كلصا نا ربخي قلاب قطان فسوي نباي كباتك ىفاو
 رضان بركيب هل يبذلا دعب نكي / ذا ةثرا املع اوعئم



 ءارعشلا رداون 0

 ناورم نبرّشِبو لبعد نبا

 نيب دصتف ةفوكلا يلو امل ناورم نب رشب ىلع لبعد نبا لخد : يبتعلا لاق

 لاقف ٠ لق لاقف ٠ اهصصق يف يل نذاف ايءور تير يلا ريمالا اهيا : لاق مث نيطامسلا

 اكفنا ( )3 تدكام ةعانا فا ادهم مون حبصلا لبق تيفغا

 اهمايق يلع نسح ةموسوم ةفيصوب يل تدج كنا تيارف
 اهماخل 0 ةيجات ءاسسش  ةلغدو 0 تلمح ةردسو

 ٠ ةهراف ءامهد اهناف ةلغملاالا يدلع وهف تيأر ا نب رشب هل لاقف

 (بدالا يفاجم) تطلغ يفا الا ءامهدالا اهتيأر تنك نا يبسن نم تئربلاقف
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 بدءوم ىوكش
 دشرلاو ىئاسكلا

 هل نكن 1و بادألا هملغيو ديشرلا ناوزراه نب نيمالا بدءوب ناحل

 اهتم تاببا يف ةيرغلا) ركشي ديشررلا ىلا تكفا ةيراج الو هجر

 يلدي همرجب كيلا ىسما نأ لوقتام ةفيلخلل لق

 يلجر قيطمو يدي يدبع يعم نيمالا راص انما تلاع

 نوذربو مدا خو ء امي يراود فال ةرسعب ديسرلا هل رماف

 (سبدلل ايروس خيرات»

0 

 لملاك كا
 فرشالا كلملاو رسنلا ىبا نبا

 ل 1 كلا ىلإ دلقم نب نيدلا قفيس ناكل لع شمالا سلا ىإ نا
 هللا زعا فرشالا كلملا يدي نيب ضرالا لمقي : اهنودضم ةعقرهءاطع هيلا لصي ناكو

 يبنتملا لاق اكنالوم باب ىلا لصو هنا يهنيو هردصو رهدلا سفن هئاقبب حرشو هرصن

 الضف ىذلاب ابنم تشع ىنتيلو ' اهرثكأ تام سفنب تلصو قح

 ١ رخخالا 'تيلا يف لاقام وجرب

 الخي دقف ايندلا بهواذا نماي هب لاطملا ىثخا الو كادن وجرا



 ١" ءارعشلا نذاوت

) 

 فيطا حيملت
 روصنملاو ىلذعلا

 ناك رولا "نا كلذو يشاسلا رورضتلا عم يلذبلل عقوامأ سلتا فئاطل نم
 تيبب ةئيدملا يف ارد ىت> يلذحلا هءمو روصنملا .جخ اهءاضق يسنو ةزئاجم هدعو دق

 صوحالا اهيف لوقي ىتلا ةككتاع تيباذه نيدمءوملا ريمااي ىلذحلا لاف ةكتاع

 لك رج تاءوفلا هياوا ىدعلا نلمح 7 7لرعلا ىلا حف سلا

 يف رلثن جملا نم داع الف لاسي نا ديغ نم ملكحت هنال روصنلا هيلع ركتاف
 اف اذا يلذحلا داراام ملعيل اهرخا ىلا ةديصقلا

 لدتا الام 00 ناسللا قذم .مهضعبو لوقتام لعفت داو

 (فراعملا ةوئاد) را ا فيطللا ءةكيملتي تينلا اذه ىلا 0 هنا ماعف

0 

 ناتردلا

 لكأي وتااو يرتحبلا

 ىلع تلخد : لاق هئامدن يف لدا لكو تملا ناكو رعاشلا يرتحملا ةدابعوبا ثدح

 .ربكأ الوااضايبقنا الو:امهترون نملفرشا تيآرامنيترد هيدي يف تيآوفاموب لكوتلا

 هدي يف تناك يتلا يلا ىمرف لكوتملا يلآادو ٠ اهنع يفرط فرضا ملواهيلا 1 تمداف

 تلقا نأ يل نعف قرح 2 خط هكحخي ١ ايف 10 تاعجو ضرالا ت اصف ٠ ىنميلا

 رادبلا هفكح نم قرفت ,٠ ماما ان 0

 راد ١ ةنع ردنإاك ,||ىفكم حرا ةساح

 ناسف ليللا كفاح( بس هن قو (ووضا تقلا

 راعن هدد ىلع يده ناثرض دولا ف ءادض

 اسما 0 لتم تما دال اي نعل لا

 (بدالا يلاح) رايعاي اهذخ : لاقو هراسب يف تناك تلا ةردلاب ىمرف

 ل

 هلك كال



 ءارعشلا ردا ون 11

 - قدزرفلا هاكحام ءابرعلا برعلا نم ةعقاولا تاهيبشتلا عئادب نم : مهضعب لاق

 اذوا ينل هت دمصق عاقرلا ب قىدع قدح أل : لاق

 « اهداتعاف اوت رايدلا فرع»

 عشو دق تلق « ةقور ةربا ناك نا يي 0 هلوق للا لصو الف ارضاخ تفك

 «اهدادم ةاوذلان و باصا ملق»لاق الف كنك و فاح يلارعاوهو لوقي نأ ىبسع اذام

 ياكل ةرشنلا) اش ةهرلا تلاتما

 املا

 كياطلا 017

 دادغب ءاملع دحاو ميلس ناظاسلا

 راد ىلع دفو دادغب ءالع ضعب نا لصوملا ىضاق نبا يدنفا هللا دبع ىكح

 بحاص راد يف لزنو ناخ نام ناطلسلا كك ناطلسلا مايا يف ةيلعلا ةفالخلا

 اد يكحسا نيب قئاقلا يف املس ناطاسلا ىآأر نا هل قفتاف كاذ ذا ىمظعلا ةخيشلا

 قىارو كلملا رظن هلع عقو الف ناطاسلا قئاق نم برقلابتيشلا قئاق رف لوبمالساو

 هافاو امدنع لاف هبعادي نا بحا ملعلا لها ءامس هيلع

 لّسولا ةصم هنئم كيفكي تناو هبكرت رحللا جل كماحتقا ميف

 (مجعلا ةيمال يا) اهسفن ةديصقلا نم روفلا ىلع هباحاف

 الو اللا قرح هاش لع ا اس نيعتسا بنك هع ديا

 0 كل م داس يش رز هذا رجل هناك نم مل كلذ شف
 م دل دل كدر حيشلا نع هل ابو مالسألا خشب ماس ناطلسلا عمتجا مايا دعبو
 قعر لاقف كلل رع نع كلاذ نإ هكلعيانا ريغ نم هلاسفا هها رم نع هلاسي نأ ارسا

 ادا كاذب كلل ارياف اها رس ديراب قت ايلا نا سمس 0
 (قاروالا تا بدالا ةعاضمب همر ب تر دقو داعو ةنرقلا



 "6 ءاردشلا ردات

5١ 

 صوصفلا باتك قرغ

 فيرعلا و دعاصءالعلاوبا
 * (؟ددع تايلزبلا لصف ىلطا) صوصنلا ناتك اهنم امك دعاض داتا ا دل

 هلم هل مالغل لك نيح هعفر ءالعلا ابا نا قافتالا ئاجع نع باتتلا اذهل قفتاو

 ٠ باتكلاو وه ربنا يف طةسف هلجر مالغلا تناخف ٠ ةمارق رهن ربلاربعو هيدي نيب

 وهو روصنملا ةرضجم اعوبطم اتيب فيرعلا وهو ءارعشلا ضعب كلذ يف لاذ
 ضوعيا ١ ليتك - لك ؟/|ذكشو !١ لضاوصفلا تاتا 2200 ف

 تل 7 اقودل اهالوا دعاص كلذ عري ملفن ورضا ا وروصنأا كحضف

 ضوصقلا راحلا رعق'ىف دحوتا اغا | مهندعم هان

 (بدالا 00 ظ
 ل

 ينلءوي مهول

 ضرتعملاو يزوجملا نبا

 هظعو سلاجم ضعب يف يزوأا نبا دشنا

 يناءري مهواا داكحي ضيرلا رهذ ىلع مسنلا رم نم فالا تحبصا

 يبرطت :توككلا يف هلا لكوأ ' احلق ”لتمبا اميطا 00
 هل لوقا : لاَقذ - ارا> قطانلا ناك ناف خيشلا يديساي لاقف ناسنا هيلا ماقف

 (ةيعوضالا ةرشنلا) مة راع

7 

 اليسع ةخلرا ها
 عاقرلا نب يدعو قدزرفلا



51 

 الع لاقف مرد فالآ ةسمخ ينم كلو ةلاسر ينع ىدعس غلبا هل لاقف سمر ةزغ ار
 اهدشناف كئلاسر تاه لاق ابضبق الف اهب هل رماف

 قرا نم ةماشلا يح الو نيس ان كلا اف ىدتسأ
 اراك نرش ناب نا هدا اكاد

 ا ان سقااب اسراير هس كلادي ان هل تلاع يلع ل دق ناعساف اهاتاف
 نال لان تاجا اذه ندع ا( رارط كلاقن فلا اه دك او ةلاسرب دلولا كالا ىلسر ا

 0100 ركل رتاانم هلا ىدلجلا وا كتفاألا هللاو تلاق مروا فقالا هل ىل لمج هلا
 اع لار روع لع ءاقلاو هلع تماقف هنع'يوق لاق اذه طاب كال تلاق اًميغ يل ىلعجا
 هلأ تلاقن كحاشر

 عناص اكدااق ىلتم تيهذ ددف 00 تاو ىلا 1 وك

 نم ٌةدحاو رثخا لاقف هنع يرس ١ ل ”لخاو هدي يف طقس 0 ,هدشناو هغلب الف

 ٠ عابسلا هذه ىلا كيقلنن ترا اماو رمدقلا اذه نم كتحرطن نا 1 كاغقن نا امإ ثالث

 ىدعسولا اترظن نينيعبذعتل نك امي ديس اي لاقف هسأر عفر مث ائيح قرطاو بعشا ريحتف

 ( ديرفلا دقعلا ) هليبس ىلخو مسنف
« 9 

 مارملاك مثاردلا

 ةدئاز نب نعمو سايا نب عيطم

 اهنم ىتلا هتديصقب ةدئاز نب نعم سايا نب عيطم حد

 بميلاو تاوض| واردعلا ىذ برعلا 4 انا حا

 كا مرد در 1 يحاوب ابله و :رازتلا ىف

 عيطم ى هاف كا تصشإ نأ انجح دم 07 كانح دم تئش نا نعم هل لاق اهنم عرف الف

 لوش دشناف باونلا ىلا جات وشو جيدملا ناكحا 00 * الملا لع باوثلا رايتخا نم

 ءارث يا و منعم بحاصل د ريخ ريما نم ةلانث

 ءاود ىرم متاردلا لثم امو ىماطقا رب ردد 1
 فدع انف نطاق د د دقل هل لدو هافق لع ىتاتسا ىتح نعم كحضف

 ( فئاطللا ةلحم ) ةزئاجيدل رءاو ءاود نم مهاردلا لثم ام يريعل



0 

 ردقلاو هللا ءاضقب اهم دهو ا 5 ركنا 1

 ردا ةيققاالا حملا( "طين كلت نس

 ( سبدلل ايروس خيرات )

17 

 ها «م>وزو سملدللا

 نيرخكلاب هلم ترك ىلإ ىلا نشكو نلت ءانع ةريطلا كوم حاده 2
 فرعف هل اهارق نم ىلا هسفن لتقب اهامح دق ناك ينلا ةعقرلا عفد سلتملا نا قفتاو هلتقي نا
 0( د35 ءارعشلا اقر لصف د نال لك نا ع | قب رط يف برهو اهنوعتم

 راغاف ةعهان شت ىلا ةديدب ةحيوز هل نكو ٠ تام هنآ -ظط سي ًابئاغ قبو

 دل متباجاف جاوزلا ُّس اهوبصخغاو اهياطخ هل ايل اوحلاف .٠ تاق جاوزلاب الها اهيلع

 3 ةبحم كا اهحوز يش ا 1 اهءوق نم الحر اهوحوزف 0 ةهزأاك د كلذ

 ىارو فوفدلاو ريمازأا توصىملا يف مه“ هرم ا ايجوز مدق اهف افذ هلل نك الك

 امها ايحوز دق ى لصلاة هحوز ةعفا نا ١ لاق' تكا نع نايبصلا صعب ل | دف 2 ملا تاق

 الا ةلج عم 0 2 لع ءالكلا كلذ 0 الف ةليألا هده ِف ع لخاد وهاهو نالغب

 تلك دك اما 1 ٠ ابيلا مدقن دق ١ سي رعلاب ع ذاو

 ملا تن دالب كيلاب ةمح ثدا واو 5 0

 اوسرعربك لا اذااقا كلر امو ١ لك قربة راد ا

 لوش وهو ا 36 ردن اهل نمي رعلا نطفن

 سلحتو بيحر تيب امكعتو هالعل تن ا كف

 (ىا لا تان بهذو ا

 ىفشاك ى دعس هتارماو دولا

 ا ىلع مدنو هيلع كلذ دتشا تجوزت الف ىدعس هتارها ديزي نب ديلولا تاط
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 هح لق رعاشلا 00 فصوب 00 لاو ع 0 7 0 0 ا ”ةضااخ ع

 ابل لح كد > الف“ ةعاوما نع وبس وهو

 هةملاج ّط 0 "كلَ 6 5 ل ي رعش عاض دل

 لدو اإف 9 ارعاتبلا راضحاب هرد 00 بضعف 5 7 هريخأو ة 4 حلا ةيشاح ضعب ها 5

 ىلع تتكأم 0 هل لاثذ هب الب نيب رضحاو . عاف 0 ةلفل د نيدالا نينعلا 0 ثابلا ىلا

 تبتك لاق بايلا

 هسلاخ لك زد الع يباب لع يرعش ءاض دقل
 رع 8 .عتملقر عش م نم ذأ رد 1 000 و 1 عورتا ٠ هياع معناو كلذ هم هاذ

 ( بدالا يناحم )

 ااعَملا نم ىدعا

 لاقف ميت نم لاقت تنا امم فلد وبا هلأسف فلد ابا ءارعثلا ضعب دصق
 م مراكملا لبس تكلس ولو اطقلا نم ىدها موال قرطب مية

 هزاجاو هتكساو لجرلا لحن كيلا تئح ةيادحلا كلتب معن لجرلا لاذ

6 

1 

 ينيعلاو نيدلا باعش

 دقو هرهاقلا يف هبلا بوسبلا عماخلا ةرامجدي 'وملاكلملا لكا ( م1115 )657 ةنس يف
 د اارعلا تر 2 ُْف طر :اهكل داك هر 3 لايف ن 1 مكاو هفوت ةرسو هماخرو هف رحر يف ى مانأ

 باهش لاقف اهئا - ةداعاوأب ماكي مدر طوقسالام* 0 تعا ذك ١ هل نيت ::ذأم اش ثلاو هناشب ةقفنإ

 ف دوم نيدلا ردي ةاغقلا يذأ ف * عادي رح نب نيدلا

 نيزلاو رت ١ ىلع وهز 0 ا وملا انالوم عمال ا 0000 ١"
 ىنيعلا 5 رضا ين ىلع سبل أورو مهييلع تلامدقو لوقا

 ندا ردن هباحاف
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 ابقوذاال نا تضام اذا تفاجإ ١ ١(ناق  ةدلفلاب شدا انف

 ظ يبا لوقي يذلا انا لب نححم يبا نبالاقف
 اا سانلا لئاغو مهي كك لاسم ىلا ا ١
 قلعلا نرم هبورا حيرلا لمطو هئصح نيب ةادغ ماسخلا يطعأ

 ما 0 وأ ضرع نع ءالخلا ةسيلفلا ندطاو
 قرفلا ب ةدحأ ريشي” نما اذا متارس نم فا سا لا لع

 لدا ةلضيد#ل ماو نححم نباي تادحا ةيواعم هللاقت

 لايق
 داتوا هيف رعشام

 ملسم وباو ةيوارلا دامح

 تلخم "7 كاشمو فاذك | تسلق كلذ ينعارفالإل ل..هوبا يلا لسرا ةيوارلا دامحلاق

 ٠ ريمالا هللا حلصا هلئاق نضتلل و ءايرا رسم يشاج نكس ىتح ب يكرر

 دامح لاق ٠ د لاق 9 مالسالا ءارعش نم ما ةلهاجلا ء ارعش نم تلق“ ٠يرداأل لاق

 لوقف ثسح يدرالا 0 رعش ىو لنآ ردن ىح ا ائيحت قرطاف

 دايقتا راكم د افا لور ل كذصإب يارلاال عابر ومالا قى

 اوذاسا) لاش 1 مهل دارس ال ضن الا سا
 داتوا سرت مل اذا دامس الو دمه هل الا ىتس ال تيلاو
 د55 ىدلا "يكل ارغب دنا 000 ا عمجم ا

 فرصنا تقدص لاقف تايبالا هتدشناو ريمالا هلا ملصايدز :الا هوفاالا لوق وه تلح

 ا تورانالف تاناكملا لوي ف ردي ل ارعا قمل نابل توطخ النا تكف

 0 مييطعا د ا تعرف راما عضوم ىلااملا> دا نم دلو ولاقمهنم اهضيقا

 ديرفلا دقعاا ريمال ا ىلع مدقنال اولاقف اعيش

 ١ ه
 ابعلةب ترصبا نيع

 4 ؛راجاو ةنااو رعاشلا

 ءادوس ٌة هب د راج 4.خ>ح ناو اناء :ءافلوا صضعب ّط لخدهناءار ا ذل صعب ن 05- 1



 هيرست

 5 انما كالملاب تلذلا ءايح ركانأو هش اذ تقراف 5 ديزي ريصا

 (ةغاللا ةهملت )

 نولعفي ال ام نولوقي

 ديشرلا نوردو ساونوبا

 ساو هناويد ىلا هراضحا باطف ساون يبا لع اموب بضغ دق ديشرلا نوره نا لبق
 هلتق لع كحاب دييشرلا ما ععسو نايحالاو ءالعلاب اضنق» ناويدلا فارو مدح الا كا
 يما هللا نأ ساون وبا لاقف ٠١ قاتعساب ليال لاق 7 لتقل ةووش نيدماوملا ريما اي "لاق
 لت لاق لكفلا تسنح 0 بقاعي وا وفعي 3

 للا كك تان رف 0 الو ةرمخا يه يل لقو امص سل
 00 ندلاب ىلتقلأ لاق ٠ كلذ .ناطا لاق ؟ يناقس هنا تنك نينماوملا ريما اي لاق

 1 1 0 وهو | لا اضيا.تلق لاق ٠ م نذلا

 نان ىف دا فامانماهس ىلا ١ نال دعا انما اذ
 لئاقلا تسلوا لاق + قدصلا لِي يناتقتنأ لاق ٠ ال لاق ٠ دحا انءاجخلا لاق

 تارعتا راج  صعن يديس 3 ةبئان لك ىلا دعا

 لاق 5 ال ١ ىلع ينانقثأ لاق ٠ ملعاال لاق داعفا لوقلا راع را, نسل يمان لاق
 اا انزلا وهو لمقلا يحوي ' كلارعشا نق ةريثك مضاوم يف قفاتعا فقلت اذه 0

 كيلا مع لبق نم اذهدللا ٍلع دق ساونوبا لاقف
 000 ردد دعا لاقق نولمتي الامان 1 مهناو نوواغلا مهعبتب ءارعشلاو : ل
 برطلاناويد 9 هنامل هللا عطق

 كاذ نب اذهام

 ةبواعمز نجم يبا نبا

 هلوقب كوبا كاصوا يذلا تنا :هل لاقف ةيواعم لت نجحت يبا نبا دفو

 انور تايلابلا يام يور اةمرك ينج ىلإ ىفداف تع اذا



 ا

 مالا ٍِظ ديري داجيلا يف فكلما ءينثلا اهل نافع سبق نب حدا ف 5 ذملا

 ةازب, + نقلا شيعب ناك رو 001 معا ف تيب تاما

 داججلا ميح :فىكلملا رغا وا نروعأ” دا داك ف رم

 ونب هب باعي ام ةيواعم دصق ناكو همحلاف نينموملا ريما اي ةنيختلا وه فدحالا هباجاف

 يق ) برطلا ةحانص 0 نويش رقلا هب باعي اع هدا هباحاف

 | ٠

 روعقن ضقفن نييشرلا مالعا

 دي رااو رداّدلا د ضوبا

 ةيزجلا لذب و هل عضخ مورلا ثال» روفقت ناو مورلا دالب يف ةوزغ ازغ ديشرلا نا 0

 مالعإ َّط دحا ردي اف ديعلا روذق' ضل ' بانل ١ طةسو ةقرلا ةنيدع رةتساو هنع داع الف

 اروع فما لع 00 ءاردشا دلك نيام لبو ساق عد ناك دضرا

 دن انا نيك هاد اها نه رعاشأالا كاذ 1 ةناعل نك قفشا مراكنف همالعا يف ا

 : لاقديشرلا اهدةناو ادق مظنف قافم ارءاغ

 0 راربلا 1 ةرئاؤال ةيلظفا ل اورق هعيطعا يذلا ضقن

 ريبك لالا“ اهب كلانا "تق ٠٠ ٠ :مئاخ ١ نيماوللا ١ "ريلأا نك
 ورغ» لهاجل مامالا' كنع ىلتذا ردغت نيح كنا روفقن
 روزع تدطااف كما كتله ١ قلق ةلئادر دع ا

 ةلقر» ةنيدم أو حلالا ةيقب يف هازغ مث لعن دقوا ديشرلا لاق تايبالا ىهنا الف
 ( ةغالبلا ةهساف )

 ١١
 ةئنهتلاو ةيزعتلا

 ةيواعم ن د لد د يلواسلا هللادبع

 هب نمت نيب عمجا ّط دحا ردقي | 0 كالا بايب سانلا عما ةبواعم تاك امل هنا 5

 ةيزرلا ّط 1 | نينم ملا ريما اي ٠ لاثف لخدن يلواس || مام هللادبع قا ىتح ةئنهتلاو

 هللا ؟شان د تيلسحأو ايطغ تأ ناله ماعلا ف ةيطعلا يف كل كرابو
 هدروأف تح كيا 7 تيظفاولا فيان تدق أت زو اه ص سيار طل ّط

 رومالا اص كقفوو نوزمسلا در أوه هل



 ام

 و هلاه اف 5 نياع ا 2 ا 0 1 دمها ا 1 0 0 م را

 1 معتمملا يدي نس 0 ا هناف ليم < نب 0 الا 1 نإ 4 1 بحي 0 هلئش

 نم ةئاسإ تي عب نا لاو 0 ليج نك مصتعملا هلم 1 0 ا عطنلاو تيدا

 يذلا ( هلل دجلا : لوقا اناف نينه "ملا ريما اي 8 اذا اما لاقن 0 ميك ايم 4-5 لاقف هرظنم

 ( نيبم ءام نم ةلالس نم هلف لعج م نيط نم ناسنالا قلخ كرا يما ا

 بايش كب دما 0 ىل يس كب ممواو نيل لإ ع كب و نيذلا 5-2 كي رنح

 ةري رح تمضفع دقلو ةويحصلا ةدئفالا يبعتو ةحيصفلا ن.لالا سرخت بونذلا نا لطابلا

 ىه اههم رفا 0 نأ و>راو كماقتنا وا كرذع هلا قب و نظلا ءاسو ةحم ا تعطقناو

 لاق < كيك امتالواو كب اييقسا تابع داو

 ا 8 م همر يلحالب ًانماك عطنلاو فيلا نيب ولا كر
 ع ١

 تاقب هللا ىفق 6 تس رعا مو يلتاق مويلا كنا ين ربكاو

 تام ةيليع نيب ايانملا فيسو هو ررذعب أ عسا ا

 فرع ىذا توما ذر م نارا توها لا نما رد فن
 ع 7 يرسح نم مدابك و مخ رب لق هيضد يناخ َ و 2 2 هه | 1 51 .-. 0 0 5

 اوتوم تم ناو مبنع ىدرلا دوذا . ةطبغب .نيملاس اوشاع تشع نراف

 هدويق كفب رما مث ةوبصلا ثأل ترفغو ةيبعال كتبهو دق ليمح اي لاقو مصتعملا مسدتف

 تارفلا ءىطاش هل دقعو هياع علخو

 ( بابلالا رثو بادالا رهز )

* 2 00 | 
 داحاب هفعلملا يذلا

 سرق نإ فحالاو 30 وادم

 لاك دل تت تنك ايو ةديصفلا نما قرا يعو ةيفحلا كارعلا ةيقلا نم

 وهو طولا نوفي ديك مسه لق لكألا ل صرخا هد ريع ميغ تك ماك ةعلوم

 0 رعلا تا ني داحيلا يف نبللا + عاقس

 سرق ىب 200 قح ا 35 وهو نيو هاللا < انلملا ل |وا نايفس يبا نب ةبواعم نا -_-



 ساطسفقلا عض وم

 را5ز ند كر نامعنل او ةغبانلا

 : لاةف رذنملا نب ناعنلا لع ةغدانلا لخد

 القت ابن تسقبا اه. قتو "اهون كقف نا ضردلا ١ تح
 كاملا هللا 2 ١١ لاق ارضاح ريهز نب 80 7 نابضغلا رظن ناكسلا 2 راظنف 5| ٍ اضأ 5 90 3 1 03 ل 311

 وه هنع 1 5 اذه . نأ

 الي "نورا اهيبناجلا مقل 0 1عم) ساطستتلا عضوا د“

 ( بدالا لع تالاقم ) نيتزئاحم ال رعاو ناسللا كليك

37 
 ابنا قدصا فدا

 حافسلا ةيظخ

 00 قب: نم ايف ةف 22 حالا ناك

 دعص 9 سانلاب 0 لوح 1 ىلا جرخ 4 ا راد اولخ دف هتيب لها هعمو قلبا انوذرب

 هيما نهرب ىوتاكاو يدلنا اكس كلا لوسر ,مع نبا اي سانلا لاقف بطخي فقوو رننملا لَ
 لاقف هيلع را ليقث دوعق هو نوبطخي

 0 ىغواا لح 5 ينسب ين ايظح 3 نا ناف

 ىع * ءأأ هتاصاو هعغالب نم سانلا نكح لوف نو كا ِف هؤيس دذاو

 ( فراعملا ةرئاد )

 ١/
 ناس هسا ىابنألا نجا

 ب <ر مث ةفالخلاب هينا ولسو سانلا هلا كافه 4

 ردت ا مد ي» ةدسلا ميمت

 00 ءالا نم زينك هيلا مو ثا رفلا ِ طاش ىدمود بأا ليم نب م نك

 4, رفاغو هع د كشف هيلا ضوبنلا لا قو نإ للام ىلا مصقعملا ب 5 د د

00 



2 

 00 كل 0 0 هل لاقف اتي را ينس تاس سي ني انيس

 بيحو مشاه مكحنمو ورمكو  هنباو ناورم نآك كم ناك ناف

 بيش نيفوملا ريما اطمو , "عفو نيطللاو !نيصحا انف

 ى:رسحتساف « بييش نينموملا ريما انمو » تلق امناو نينمأوملا ريما اي اذكل قا مل لاقف

 عفرب 0 دا تيا رطس ا قا« نيشوملا ريما نك ا هتيلختب رماو هلوق كلملا دبع
0 

 ريمآلا نك اذا اماو )» نديم ىلا 00 2 بيدش نوح كر هراح بيشو انعم ريمأ ناك ريما

 ريهأ نوك هل بيش نينم و ول ريم اا ا يعل نر ادنلا كك > هعم فذدح كف 00

 هموق نم مهب رختلا نيذلا ةلمح نم ًادحاو لب نينمؤملا
 )ا هشام ةهدنز |
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 نإو نإ نيب
 بتاكلاو ينتا

 ا كاذ هفليف + هعكلم نحا ءادعا ضعب حدتما يبنتملا نا يح ام قرا نم
 كلبا لل 5 جدل نقيا 0 اه حرقت“ لعقلاب ىدعلا

 00 لح ادا روناو هر طاب فقطع ةناملا  تاجاو ك١ ىرقملا دكا هاك

 ُْف ةقداصم يبنتملاو بيلا نيب ناكو ٠ ديرن ام هب اناعف انيلا ءاج اذاف انرلا هل 6 1

 10 نوح كن هن سد نا رده 1 بانك يعكف لاغنمالا الا:ىتاكلا عسب لف رسلا
 0 رولا د دش قاعت نأ اش نأ نشك ل ىبحا ان ةنا ريع ه هةعح لبق هأرقي 4

 نشلا كيدم ىأ 0 0 نمو الف ٠ علا لا هاته و معجب ناطاما ا رّقو 1 ٠

 لا ندا ديدغن سلكلا راغا : 00 كلذ ىو لست را خلا دا الخ
 ىلا رظناف ٠ ني هسانلا نم كلل يفا جر كافي كلود كلب نور اب المكن نا رقلا ب يداك ام
 هليل كا تقلا كارو تاوحا 0 يبنتملا نا ىحيو ٠ ةرابع فطلاب ضرفلا اذه غولب

 ا ل ل لال ا ةراغان ا
 ١ ) بدالا ينام (.

 0 راح رك وه د نيم :ماوملا ريماو نيمو اوال ريما 0 0 بيدش تاء حيحصل 00

 باح بحاص سادرم 5 0 ل 0 2 0 هن داك هذه ا يورو (؟)

 رعا هللاو



 أ هن

 سايا ءاكذ يف فنحا لح يف متاح ةحامس يف ورم مادقإ
 نم قوف ريمالا : ًارضاح ناكو فوسليفلا كيسدنكلا حابص نب فسوي وبا هل لاقف

 فلذا ىف كركعلا لوق لا' ىلا 2
 متاح احم يف ريغو ساب 2" صاغ ةعاحش لع ربا لجر

 ١ لاق مث اليلق مام وبا قرطاف
 ىفايلاو ىدتلا) قدا دورين + احم سلا ند 0 او كف ال
 ماريتا وب ةاكتتملا ١ ندم التم ١ فورت تالا نر لاا

 ٠ هعنطفو هتعرس نم اوبحعف نيعيبلا نيذه 1 اودي, : هدب نم ةدصقلا تذخأ الو

 يصف ديال ةولو هس الكل "لاف فل 0 كاف نع ةيالو ةرئاخل ادرك نأ كل

 لاق 5 ناكف هلق نم تحن هنهذ نال ردا
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 السع رنا ةلاكتسا
 ةاماعو بااعؤلا نب روع مامالأ

 ( مات يبا ناويد )

 اقادنا هل هينلف لمح 2 للا[ طا ب ا
 ان 7 ف .٠ ل ) . كل 1

 لئاقلا تسلا : لاق مامالا ىلع مدق الف رخاآ عيب هيلا 6-1 الاب لجرلا لعوهص شاف لاق

 ماشه نب م هللاب م 3 لا هب وش كا

 0 ةينللا اذا لا نيمو وما ريكا رع لاق

 ءانملا يس ا دا 3 ع 00

 كامع ىلا مجرا هللا هللا لاقف
 فرطخملا نشماه )

 صنلاو عفرلا نيب

 ناورع نس كلملا دعو يرورولا نايتع

 ءائصلا ىباب ةقلخلا اذه رف دعب نأوسه نب كلما يع لأ يرورخا نا.ةع رضا ا
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 سافل
 صلختلا نسح

 ىقيدص ىلا ودع 0

 ىسرافلا يلعوب دو ينج نب أو يبنمملا

 0 نامحالا ريتك 1 ع اناا ف يرد 80 3 ىلا دبعلا فالاق

 ان اوركذا امو موي "يلع وبا لاق نا قفتاو هيلخ نعطلا يف يسرافلا يلع يبل كاش نو
 0 و 6 > نبار ار 4 ف كك كة نم 5

 قاعحا كد لوحتلا لاح رت 0 مويلاف اراَز 3 كود ٠ ا

 وه ينج نبا لاقف ىعملا بل رع هنأف تا اذه ل لاقو هد اعمساو يع 0 د1 لس او

 لوقي يذلل
 2 يرعب حبصلا ضايو ينشناو يل سلا 1 0 ل مر

 لوقي يذزلل لاقو هه ن نسحا اذهو هللأو لاقف

 3 ىصقالا ب رقكس او "قه فوسف 0 ىفغما

 لوش كبل كا نأ لاقو هانعم برذتساو "يلع يلا باحتا كف
 0 2 2 فس || مضو وكرسشم ك لعلاب تسلا عضاوم 2 ه ىدللا مصوَو

 00 يذلا وه لاق ل اناق ١١ اذه ٠ نم 2 هلا ابااي تلطا د ناواذدكت , لاقف

 0 ىلع وبا لاق“ اك الا ماقتسا 1 كر 0 5 اع اموهلعفو 4 10 0 و هلقشس 2 ويحل

 ف لاا ةلودلا دصع َّط 0 صضءمو "يلا هرم دل هلا لاقف ٠ مععل لاق يبنخملا

 هرعش 026 انايبا هذع كك ةديسساو هيلا هل هلزتتسا هب 0 اتحا انو سيطل ايبا لع 0 0

 انه هل

 ( بيطلا يبا ناوند حرش يف بيطلا فرعلا )

)87”( 

 مهتعملا ا لوحاو يدنكلا بوضع 39 ماعت وبأ

 هلوق لا هلرم ا ١١ ف ىوهتلا الف ة 4هيءاس هدي ل ممنعملا نب دمحأ ماقوبا حدم
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 .لوالا ل ظ ذانلا لاق ٠ : انه ةبآ رع اهارت ينلا

 ىكددق 5 تاعج د ر 0 ا ملم كعب ٠ رالف 7 5-0

 فاوالا دروملا قوشاو " تفقه ا كاد يلا د نيد ”تدرطف

 ع - -4 4 - “6 57 .٠

 ةارعاو لحر نسب اب أودو اباطخ ناتنبلا لعجت كَكَو ةريجدلا هجرتلا ةهروص هدهو

 3 3 ع

 اداخم ضيرقلاب اريح تمن ام اذا يدفن ىنماي ككذ ديعأ >2 ا 1 90 8 20 : نب د
1 35 570 1 1 

 ى هال كا بتاايدس ا ىسعل'ّتذ وش 0 يوب ف كاذ لعفت 0 و 7

 ( ءايضلا ةلغ)

 و
 يقاوقلا رارسا عيدب نم

2 
: ٠. 

 هيلا قيس ئ هع ع 1 شفخاالا 0 وح ماح د الو ليلخلا اهيلث رعي م يتلا - نم
| 

 مهكعب لوق تلاف لا نم ةغل 2

 هدفا هلا كلقو امش ١ همليقنا ١ نسحلا هل قوشعف ترفظ

 00 هل تلقف ريغ عر لاق معن هلا :تاقف ,فاودأا كل باق

 ا ةلمقلا 5 ءىثانلا توصلا لود تدل ةيفاق لعج دقو ليوطلا نم ناتببلا

 يفنلا ىلع الا ثوصلا قاقلل' ةئفاقو ةرقلا تدلح رعد اعدم 000 هيلا راشا م

 رغثلا ىلغا 0 نيغمدقملا نقدا طم رع اء[ 1 نسأل لف 0 8 رقلا وهو اضرأ 1 0

 و
 ىرخالاو 9 نبتف. دل نم ىلوالا نا ال ًّط ءامم ال ع 3 5 0 داو نما ناك ها اأو

 ٠ ناسللا نك

 رخ الا لوق ب رغاو افينم فرظا ب نيش اننا لثمو

 1 كبح شط رديعب نم يلو 5 لحل ”تاق 0

 0 قشاعلا 0 ٍ ١ انو رمصعم تراشاف

 كر ني ع لع نيقيفخ نييدس صعق ًاميتم 0 فيقخلا نم ناتبلا

 ١ 5 سا 58
 دادتما ا رس نيبذسلل هنزاو ع نودل ىح ةزرل ل لبقا ىعك 8 را لا ديلا

 امم ”نيتنفاتلا "املك تناك كلك ءرركمس عدا مما را ىلا كانا مامتو نمزلا

 و« «< .٠

 قاوقلا”زارسا 0 ١ نم وهو مغنلاب ماملا 4 نم اذه ق ةودب امناو مما نود رصبلاب لوانتي

 ( ءايفلا ةلحم )
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 011 ادعو لك تاب ال نانا يللا قول كيلا رو يح 11 نرسل
 لماكلا ىلا ليوطلا نم تيبلا نزو بلقتا اهفدارمم ةثلاث ٍةظفل لادبا مم

 يل دهلا رك يبا لوقت لوألا تيلااقا :١ تارا
 ا لا ىدلاو ايحأو تاما1 يدلاو ككاو يرأ يذلاو اما

 ا 2 زك وذ اذاقناعأو تانأاو كأو ع 2 أ يو ةيضام لاعفا ةعبرا هيف ةناف

 ا ىعلا دانك ّس كيبل ءاج عراضملا ةغرص

 ا 1 5 يذلاو يب كو 0 يذلاو كودو 0 يذلاو امأ

 دحاو نيبجولا ىلع نزولاو
 كلل عا نبا لوق وف يلاغلا اماو

 اداخم شعب م ىونم يريغو ىودرلا بهري وأ توا بابي ”ياوس

 ةانفل تلذباو فرع نك ىلإ ياوس تلقنو ياوس ناكم ىريع تلمح 5١ كلان

 ةروهلا هذه ىلع ءيجيف للماكلا زيح ىلا تيبلا لقتنا يخي ةلظغفلب بهري

 !كااتعأ شع 0 ”ياوسو قدرلا ى هو هي وا توما بابه يريغ

 ( ناكل ةلغ)

 و
 ةدايزلا فوردح

 ةوائاسو كاد عويا
 دا . دايزلا 0 55 تاع 0 نك لئس ناهع ايا نأ 3 9

 ( راع ةرئاذ) ةيوجا هند 0 ب 1 لاقف 0 كاش

 ا يل
 يزياكن الا دري ال رتسملا

 ايلاف هلا عردبم ىلا ابعفوو رعشلا نم نيب وري ال ناسا نيلكلاال ا"ءا رعشن لوط من

 اجرت' مث ةيزيلكتالا ىلإ امهدرف رخآ _قيدص ىلا ةيفيتاللا ةروصلا لسا مث ةينيتاللا ىلا

 ةيزيلكنالا اف ةيناملالاف ةيزياكن ال الاف ةياثويلا ىلا( 7 ةيواستر هلا ىلا ةلئاخأ اةيزيلكتال الا ةروصلا نع

 ةروصلا ىلع انا ةرمرشع ىدحا اجرت” نا دعب ةءزياكنالا ىلا انين ريغ او ةيسزافلاف

 بت



١| 

 هبال نأ نك انا فعض ل 1 هياع اد ملخو هب 0 "الا ا نم هنا

 ( فراعملا ةرئاد )

 ٠ ٠

 نتاشات لوضوملاو ةاصلا

 هضرم يف لداعلا كاملا نب ىسيع مظعملا كلملا ىلا نينع نبا 2

 يقال زت تالتو يدنا نر 07 ظلم 6
 يفاولا ءانثلاو يلاغد مغاف هجاتحي ام جاتحأ يذلاك انا

 ةلصلا هذهو دئاعلا اناو يذلا م هل لاقو رافق ةناغلت ه4عمو هسفنب مظعملا هيلا رسل

 (( ل6 رظعسملا شهاه 1

5 
 دحاو تيد ف 5 لعف نوثالث

 يلحسا نيددلا يفصو يبنتملا
 ةعبرا امهدحا يف نيذللا يبنتملا بيطلا يلا يت ا | نيدلا ينص ةرضخت ىإ

 وهو دحاو فرح 0 لكل اعفا ةعنرأ اهنم رم ا لعف نورّشع و

 لن 2 دك 0 هر هنأ 0 لوح ليس مسا قبا شع

 لن رشا 'هل هد عّز عار تما ءا رم

 امهدحا يف عمجي نيب يورلاو نزولا يف مظنف كلذ نم نكمتب ال هريغ نا هل لبقو

 املا كلذ اييج عرفا لعف نيثلث

 لمالاو لوؤسلا ةياغ يناجر يلانم ينلقم رول قىتحهه يبيصن يبيح

 بص ما هد هر فضا هف هءعسرسرغا هف هخ فها هل هص

 لن غبا أ يىحفرا هز هعل رص با قبسا هشدح قبا هش هع

7 
 باوحو لاوس

 ( يللا نيدلا ينص ناويد )

 ةغالم ىلا تل: ازا ويض اس لاتنام را مسرحا فاس ل ني ف
 7 5 اي » بر لا 05 6-2

. 



 هرخآ يفو
 ركب يبا العلا ريمال رصلا هيلا ا

 نبأ يشك ال كتم برطلا ل 0 هنو قشو ادردع انرط كاذل حودملا برطف

 لح ىنمو هذ هاما لدخ نمالا قا عانلا تا تهذدلا ع ا

 ( فراعملا ةرئاد )

1/7 
 اءلاوملا عضو

 ا( 1 ل لا يف ةدحاو ةفانلا نوكت نيم مم اوفلسسفا طيسإلا رك نم الاول
 ٠ بارعا هيف نركالو

 اد راو فادحاتثرف نعش دحا مهينري ال نأ رعا ةكمارإلا بلغ ا. ديشرلا نا لق
 تاو كاص لل ما

 لاو افلا اهو سلب سال نو سدا رع لل
 سرخ مهتنسلأ ةحاصفلا دعب توكس سردلا يضارالاتت ممر مهارنتلاق

 ( قراعملا ةرئاد )

3] 
 رصانلا كاملاو ةطقن يبا 5

 اموقلا مظن

 0 ناضمر ىف رولا كيع ةسايعلا ةلودلا ققانو دادخإلا اهرذلا ملظن عرتخا نم لوا

 ةظقن وبا هلاق نم لوا نك ليقو ٠ « اموق رح "اير رداد ميفعب نينغملا لوق نم كلذب

 لعجو انرط هل زتبي رصاتلا ثالملا ناكو ٠ هب وه ربتشا نكل هلبق عرتخا ليقو رصانلا ةفيلؤلل

 اموقلا 0 يف عربت دق دلو هل ناك ةطقن ويا يفوت ايلقاة نس لك يف ةفيظو هيلع ةطقن يال

 لنرم ةليل لوا فقوو هبا | عمجم ضورفملاب ا هيبا تومع ةفيلخلا فرعي نا داراف

 فارصناالادارا الف برطو هيلا ةفيلخلا ىغصاف قيقر توصب اموقلاىنغو ةرايطلا تحن ناضمر

 ةطقن يلا نبا لاق

 تا تسال | الا
 تام دقات دس" ةهكطقلا ونآ نبا إلا



 ١ ه
 اطقلا يف ”رغل

 ةناعنلا) ءاقرز وا م

 هيف تس رغم ؛ترشنل 211 لل( رادع دع اانا
- 

 و ارسم, موي تاذ ماذح ت بار

 هيف 0 ااق مث ء هددع كار

 "هل فمي < لقمو 0. اهنل "اطقلا اذ تلات

 "هيمن طق اخ ”نذإ " اقها  'يئاطق "ىلا

 مض اذاو نيعستو ةعست راص هغصن لثم ا اذاف 1 راط نيعسو ةعس ناك اطقلا ناف

 ( طيخغلا طخ ) ةئام عومجملا راص اهدنع يتلا ةاطقلا ىلا

7 
 | 1 ان 2
 دحاو ري ىلع

0 
3 

 6ه اللعسل ١و تناك نب ناسشح

 وهو ةنيدملا تاقرط ضعب يف تباث نب ناسح ةالعلا 0 لاق ةكيع ا
 ٠ عرعاش نوكت نا كموق وجر يذلا ثنا تلاقو هردص لت كربف رعشلا لوقي نا لبق مالغ
 : لاقف كتلعق الاو دحاو "ي كر 0 أف ٠ تلاق د ل

 .ءوغ نم اهل لاقي نإةق ب *ةلغلا "ايف عر اا
 دوك ن .تكيبذلا اكو ك0 للا دم ا

 7 - ٍِِ ان ا

 نوه اضحو لوقا - ك الا يفب نم ىحاض يلو

 ( بدالا لع تالاقم ) نإ لوا - تاو ديم ل



 ةفرط لأسف دبعم هيخال لبا تلض ذا  هتقاعم من يركبلا دبعلا نب ةفرط نا لبق
 ا بقا غاهيف تلتف هلأ لاقت الط قاس نا كلام هاربا
 ديلا رهالظ يف مثولا اك حولت 2 دبش ةقربب ”لالطا ةلوخغ : اخلوا ينلا هعتلعم

 لوتب اهيفو

 هد ياا لما راجل  ككوبا ٠ املا سك اي مارإلا كلل يارد
 يدعأب 6 رراتملاب 6 5 لكف 415 ا 1 2 2 0

 ايف هلوق كلذ نمو رب دعم وهو 4 وا ةودعل هيام ئيستا ب اودتحا ولن اوناك بمال همام اباهيفودنو

 لق 0 لسو 0

 دنملا ماسخلا عفو نم 0 ٍّط ا لس ىل رقلا يود ملو

 هلوق 2 درع نب ورحت هر نإ تغلب اف

 دكرع كا ورمت كك ا وأو كلا كك نش كنك ل كا وألذ

 لو اعدو انوسا هيف كاس لاملا اماو يب ةنباخ دلولا' انآ لوقي ةفراو ىلا هو
 اوعفدف هينب يب نم ةثلث رما 3 لي الا نم ةرشع ةفرط ىلا منه لك عفدف مثرماف ةعبس اوناكو 20 « لذ 2 5 5 5 : 0 - .٠ .٠ .٠

 00 كلذ لم هل
 ماع

 ةيروتلا
 أ ولا جارسلا

 1 1 1 3 9 ١
 ةءابطو همقل ايد دطاملا اكو فرذلا 5 دب روتلا ريثك ظننا 6-0 جارسلا ناد

 تت ةلوق هءقلب هبف ىدررو يم كرعش كفض) بهذ كتعانصو كيل و مهضعب هل لاق 6

 ءايضلاب بقلي لجر

 داما الوم ءاعف سول د نرحل دام الوم

 ا ا جارسسلا يغب" امو 3 تعا ام تنزا الولف

 ةباغلا ىلا داجاو هلو ءف هقلب هل روتلا نمو

 فكامشاا ىف اوجاع معو ١1 تدخل 1 او يتلحتاي
 و -

- 

 قار ياعم ند ا د يفا يل .خيومو
 ل

 0 اتا / 0 6 ا اانا 1
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 ع نور ساو جورس نم لاقف ١ ةيمارزطلا ةماقملا يريرطلا [تاقا> دب ز وبأ لاعف اهنك
 ريزو ةلودلا ديمت نيدلا لامح ريزولا اهربخ غلبو ت 1 وك ذدملا دير ىلا ىلا اها
 نيسمح ابعأف اهريغ اهيلا م 2 نأ يرب رخلا ىلع راشاو هم 50 /| اياد فقو لف تسر

 َ فر اذ ةرثاد 1 هكا

00 

 كذ افق

 هدد باف ىلا رع
 هل ناكو. ةزينعب .ةيتلملا ةمطإت همت هن[ ىوع 1 نيتلا“ ماها ذرط دف 0 2

 او ىلا هعيلعم لاقت ل ءراد ا

 لطرح نوما نم ىرللا عل لزامو بيبح ىركذ نيك اق

 ٠ هنيعلا يف قتأو سقلا ل لتفا 00 ةعبر هل لاقي ل هانا 5 كلذ اهلا

 ٠ هاتقا ١ ل فلا نعللا تسأا عشار اه :كللد َُط رجح مدنت ٠ هيبأ 00 ًارذ وج حب ذف

 الرفيع لس نسر ل "/ افا لاق

 2 ل لف نات فك لل عيد ا يك 5
 انبباقلوةب ىلا ةووبنملا ليقف لاق عاما لاف

 قاما ريصعلا انك نم نمعي لحف ((دلا لالا اما ا عالأ

 ( ءارع لا تاقع) درط كلذ هغلب الف ل لوق نع هاي دق هوبأ 0

 ) | م
 ريهز ةتلعم

 وشبا راكو ا ةهاورمل قم امعب :لكاو 1“ نإ رهو نك ا: مرو ا لا

 ءابا نا هنم دصتلاو هلحم انه سيل ىلسس يبإ هي نا نع ًاريخ قان# ء مهناريج ا نب هبا

 مييف ريهز مف هدلوو وه نافطغ نب هللادع ف د ماقاو هب هويضغأ رم ها

 ملم .نبب نانس نب مرّه يسبعلا سباح نب درو لئق اهيف ركذي ةقلعملا هتديصق.لاق كاندو

 نيبرملا نايبذ نب..دعسو فوء نب ثرحلاو ةثراح يبانبنانس نب م ره اهيف حدميو يرملا

 : هلوق كلذو الام 2 هتند -لوحا| ايلا

 مدلاب ةريثعلا ا ل أم دعل ةره نب ظرغ ايعاس ىعس

 (فراعملا ةرئاد)



 1 6 را ت انا كا 0 م 1

 0 رمد ازلعل و د دلاو © : كوبز 0 امنا

 كارطاو
 م
 أ

 0 رثتعأاو زيفةنعلاو ف وعلاو نس داو

: 1 ِ 7 
 000 و 0 2 َّى امعلاو سفنقعلاو سس راطغلاو

 ا |او سشرحشملاو قيهلاو صقملاو ىلا

 1 نسا كرشلو م مه يشحولا رئانلا 0 اذا مس و

 0 ا رادت ذا 00 0 كا ِ اذ ىنعب تاك دن م

 ا ردا تيد 61 : «يا يف اوميقا»ادشنم الل 2و ل

 و ورلا دق عع فال 1 00 بوج ”يععمالا لخ
3 3 4 

 سوس د ه5 تاكشا اذا هعمض نَء تار ءهاللا مل وسو

0 5 5 5 3 2 

 سل ر لا لوقي أ سانلا بق كم 20 كشكل 0 تسرد

 ماعم ١ لماع 0 ان كلو رسل را سف نا
 «ىحلا نيددلا نص ناويد»

 (8ي

 رعاش ال ماد

 ىسراذلا ل

 لاقف يسرافلا يلع يبا ةرعضحب رعذلا ر 0 < لاق يسلدنالا دححا نب مساقلا 006

 0 م يلام ولعلا نية ع ,عشلا لوق لع يققفاوي ال , ' يرااخ ناذ علا لوقىع كبل يللا

 ىلا تلا ااا ةعلل اذا رع ءيل نا لعا ال لاقت ةنماكم طق كلف اق لج لاقت هدام

 انكي نأ لوا سيفلا تصحو 00 ل

 !انعااوو كبح ضل انا
 اع الا تل ما

 ل

 «رددلل أب روس ميرات»

1 

 3 | لب ْ اجلا |

0 
 يري رحنا تاماقم عضو

 وذ يت لخدف مارح ينب هدجس# يف [سلاج ناك نا هتاماقا يري رملا عضو ببس ناك
 يحل نيا نم ةعاملا ةقلأمف ةرابعلا ندح ناسللا ميصف لاحلا ثر رفدلا ةبها هاد ني رم



 0 ةيب رغلا ظافلالا

 :هلوقب يناتسلا يدنفا ناهلس هيد ب ةعف ٠ 7 د لاما الف ا ىلا ص 1 ميال

 جورخلاف الاو ًارفاو اظح ٌةنم ةرطفلا ةتلاثأ دقو رعلاب ماوم سمحت“ لوق ىرت م اذه
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